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PROGRAMAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO GERAL -  VII SEMANA DO CONHECIMENTO 

 

 26 de outubro 

14h - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos 

          Sessões virtuais de apresentação de trabalhos - Bolsistas CNPq e Fapergs 

19h 20 - Abertura da VII Semana do Conhecimento. 

Painel temático: “Novas relações entre Universidade e Sociedade em tempos de pandemia” 

Mediador: Miguel da Silva Rossetto - Coordenador da Divisão de Ensino de Graduação da UPF 

Painelistas: Ardigò Martino - Integrante do Conselho Científico do CSI - UNIBO e Membro da 

Campanha Italiana PCH Now or Never 

Lucia Campos Pellanda - Reitora da UFCSPA 

Carolina Leite - Acadêmica do curso de Psicologia UPF - Bolsista do Projeto Redes de Cuidados 

Territoriais (UPF/PMPF) 

Transmissão via youtube: http://abre.ai/upfonline 

 27 de outubro 

8h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos 

           Sessões virtuais de apresentação de trabalhos - Bolsistas CNPq e Fapergs 

14h - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos 

14h às 16h - Diálogos do Conhecimento: “As cidades de 2050: utopias/distopias versus realidades” 

Proponente: Curso de Arquitetura e Urbanismo - Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEAR- UPF) 

Proposta da atividade: discutir de forma inter e transdisciplinar a cidade atual e as perspectivas 

futuras (2050), cenários ideais e possíveis, em temas como: questões ambientais, aspectos sociais, 

mudanças climáticas, resiliência urbana, infraestruturas, mudanças climáticas, crises sanitárias pós-

COVID-19. 

 

http://semanadoconhecimento.upf.br/index.php/2016/programacao
http://abre.ai/upfonline
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14h às 16h - Bate Papo Virtual: “Keur e morada: os significados de morar no Senegal, em Portugal 

e em tempos de pandemia” 

Proponentes: Curso de Arquitetura e Urbanismo - Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEAR - 

UPF) e Área de Ciências Sociais - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH - UPF) 

Proposta da atividade: cada um dos professores, a partir das suas experiências nestes países, fará 

uma breve explanação sobre as configurações das casas e sua apropriação no Senegal e em Portugal. 

Além disso, o bate-papo buscará referir o modo pelo qual estes espaços incorporam e refletem 

cultura e valores de cada sociedade, assim como seu contexto, história, etc. Por fim, abrindo para a 

participação dos demais, buscaremos compreender como o contexto de isolamento social se refletiu 

sobre os modos de apropriação do espaço da moradia. 

17h às 18h - Diálogos do Conhecimento: “A importância da Universidade Comunitária enquanto 

instituição em tempos de crise” 

Proponentes: estudantes extensionistas (PAIDEX) e pesquisadores (PIBIC) UPF 

Proposta da atividade: exposição de conteúdos e rodada de debate. A atividade contará com a 

participação de estudantes da pesquisa e da extensão que carregam trajetórias notáveis de trabalho 

(especialmente no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia).  

17h30 às 19h - Diálogos do Conhecimento: “História, narrativas e saúde mental em tempos 

pandêmicos” 

Proponente: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH - UPF) 

Proposta da atividade: a proposta partirá da exposição inicial dos participantes e depois debate com 

os ouvintes. 

19h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

 28 de outubro 

8h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

8h30 às 11h30 - Oficina do Conhecimento: “Revisão de literatura na área da saúde: do 

planejamento à execução” 

Proponente: Curso de Enfermagem (Instituto de Ciências Biológicas (ICB - UPF) 

Proposta da atividade: proporcionar embasamento teórico acerca de estudos de revisão para a 

síntese de evidências e aplicação na prática. Proporcionar a instrumentalização teórica e prática para 

a realização de buscas bibliográficas em bases de dados. A oficina será realizada por meio de 

discussões teórico/práticas abordando os principais passos da revisão de literatura: definição do tipo 

e referencial metodológico; definição do tema e da pergunta de revisão; escolha das bases de dados 
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e estratégias de busca; seleção das produções; síntese da revisão. Será desenvolvida por meio de 

metodologia expositiva-dialogada, com execução de atividades práticas (remotas). 

11h às 12h30 - Diálogos do Conhecimento: "Diálogos Interculturais UPF: mobilidade acadêmica 

sob diferentes perspectivas e o processo de internacionalização da UPF" 

Proponente: Assessoria Internacional UPF 

Proposta da atividade: a sessão ‘Diálogos Interculturais UPF’ tem como objetivo discutir questões 

relacionadas à mobilidade acadêmica (presencial e virtual) sob diferentes perspectivas, como uma 

das ações que fazem parte do processo de internacionalização do ensino superior da Instituição. 

Neste dia, os interessados poderão dialogar sobre experiências de mobilidade acadêmica na 

graduação, em diferentes espaços nacionais e internacionais, bem como, informar-se sobre as 

possibilidades que a UPF oferece. O encontro virtual é aberto a estudantes, professores, egressos e 

demais interessados. 

14h - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

16h às 17h30min - Diálogos do Conhecimento: “Encontro do GEPALFA: o que a pandemia mostra 

sobre o ensino público? Aprendizados e contradições” 

Proponente: Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (PPG Educação - 

FAED - UPF) 

Proposta da atividade: os membros do GEPALFA – Grupo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização 

apresentará ao debate um painel do qual participarão docentes da educação infantil e do ensino 

fundamental para tratar de diferentes cenários que a pandemia impôs ao ensino público. Serão 

abordados os grandes aprendizados desse período e as evidentes contradições que ele denunciou 

acerca do funcionamento da escola e das relações que a atravessam. 

17h às 18h  - Oficina do Conhecimento: “Metabolômica em Análises Clínicas e Toxicológica” 

Proponente: Curso de Farmácia (Instituto de Ciências Biológicas - ICB) 

Proposta de atividade: metabolômica ou metabolómica é o estudo científico que visa identificar e 

quantificar o conjunto de metabólitos - o metaboloma - produzidos e/ou modificados por um 

organismo. Esses metabólitos podem estar relacionados ao estado de saúde ou doença. 

19h20 às 21h30 - Oficina do Conhecimento: “ABNT – A normalização para produção científica” 

Proponente Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEAR - UPF) 

Proposta da atividade: as normas da ABNT estabelecem as regras e padrões para uniformizar a 

apresentação de trabalhos científicos em todo o país. A atividade visa apresentar as normas para a 

produção científica com o intuito de ajudar o aluno a  elaborar e normalizar sua monografia e/ou 

artigo científico. 
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19h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

19h30 às 21h - Diálogos do Conhecimento: “Diálogos sobre migração em tempos de Pandemia” 

Proponente: SAJUR-Migrações (Faculdade de Direito UPF)  e Fórum de Mobilidade Humana de Passo 

Fundo (FMH PF) 

Proposta da atividade: palestra e debate. 

 29 de outubro 

8h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

10h às 11:30 - Bate Papo Virtual: “Roda de conversa dos Programas de Extensão sobre migração 

no Rio Grande do Sul” 

Proponente: Faculdade de Direito - SAJUR Migrações 

Proposta da atividade: apresentação dos Programas de Extensão convidados e do SajurMigrações. 

Exposição do trabalho de cada programa, das atividades e dificuldades durante a pandemia. 

14h - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 

14h até 15h - Bate Papo Virtual: “Roda de conversa sobre a violência e espaço virtual, as 

contradições em tempos de pandemia” 

Proponente: Programa de Extensão Projur Mulher e Diversidade - Faculdade de Direito (FD - UPF) 

Proposta de atividade: a temática será apresentada e a dinâmica da roda de conversa livre permite 

que se construa o conhecimento e os participantes se apropriem das informações de forma natural 

e orgânica, a partir de relatos, experiências, denúncias e indicação de formas e instituições de 

proteção. 

14h - Bate Papo Virtual “Diálogos entre a pesquisa na graduação e na pós-graduação em tempos 

de pandemia: constituindo caminhos possíveis“ 

Proponente: FAED - PPG Educação 

Proposta da atividade: trata-se de um bate-papo virtual que visa discutir a relação necessária entre 

a pesquisa na graduação e na pós-graduação, intensificada e transformada, neste momento, pelo 

contexto da pandemia. Procuraremos, como metodologia do encontro, trabalhar em uma 

perspectiva dialógica e aberta, com temas geradores que visem promover a reflexão sobre o sentido 

da pesquisa e o papel do sujeito pesquisador em meio a nosso contexto social, político e sanitário. 
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15h às 16h - Oficina do Conhecimento: “Saúde e segurança do trabalhador em tempos de 

pandemia” 

Proponente: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador - Faculdade de Direito (FD - UPF) 

Proposta de atividade: oficina expositiva. 

15h às 16h - Oficina do Conhecimento: “Conflito, Paz e Autocuidado em tempos de transformação” 

Proponente: Programa de Extensão Mediajur - Faculdade de Direito (FD - UPF) 

Proposta da atividade: utilização da metodologia dos Círculos de Construção de Paz e vivências 

sistêmicas adaptadas para o formato on line, de modo que se possa promover o resgate de valores, 

como, o autocuidado, o respeito, a autonomia, a responsabilidade, o empoderamento, a 

solidariedade e o reconhecimento do outro. 

16h às 17h - Diálogos do Conhecimento: “Balcão do Consumidor: as relações de consumo em 

tempos de pandemia” 

Proponente: Programa de Extensão Balcão do Consumidor - Faculdade de Direito (FD - UPF) 

Proposta da atividade: oficina expositiva, tratando a respeito das relações de consumo em tempos 

de pandemia, trabalhando os principais problemas e desafios, bem como a educação para o 

consumo. 

17h30 às 19h - Diálogos do Conhecimento: “Diversidade de gênero em tempos de pandemia: novos 

e velhos desafios?” 

Proponentes: Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Educação, Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (ICB, FAED, FEAC, 

IFCH - UPF) 

Proposta de atividade: promover o diálogo interdisciplinar sobre a temática da diversidade de gênero 

no contexto da pandemia e do isolamento social. Busca analisar e debater os novos desafios para a 

inclusão social impostos pelo contexto atual e, também, o agravamento dos desafios históricos 

problematizados da Pandemia por Covid-19. 

19h30 - Sessões virtuais de apresentação de trabalhos. 
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HISTÓRICO  

VII Semana do Conhecimento:  

Novas relações entre Universidade e Sociedade em tempos de pandemia 

 

Construir conhecimento de forma inter e multidisciplinar possibilita maior capacidade de enfrentar 

criativamente os problemas, qualificar a formação acadêmica e aprofundar o compromisso social. 

Foi com esse objetivo e com o desejo de construir novas práticas de ensino, pesquisa, extensão e 

inovação tecnológica que a Universidade de Passo Fundo iniciou, em 2014, uma proposta de integração 

dessas áreas, organizando a I Semana do Conhecimento UPF, que ocorreu no período de 07 a 10 de 

outubro com o tema “Universidade em Movimento”. Desse momento em diante, de modo contínuo, 

desenvolveu momentos de formação com toda a comunidade acadêmica, através dessa proposta.  Em 

2015, a UPF promoveu a segunda edição da Semana do Conhecimento, entre os dias 3 e 6 de novembro, 

com a temática “Integrando Práticas e Transversalizando Saberes”. Em 2016, entre os dias 3 e 7 de 

outubro, foi realizada a terceira edição, com o tema “Universidade e Comunidade em Transformação”. 

Na quarta edição, em 2017, a Semana do Conhecimento teve como tema “Compartilhando e 

Fortalecendo Redes de Saberes”, tendo sido realizada entre os dias 06 e 10 de novembro. E assim, 

chegando a sua quinta edição, entre os dias 1 a 5 de outubro de 2018, a Universidade debateu sobre o 

tema “Construindo conhecimentos para a redução das desigualdades”.  Na sexta edição, entre os dias 2 

a 6 de setembro de 2019, discutiu-se “Universidade em transformação: integralizando saberes e 

experiências”. No ano de 2020, entre os dias 26 a 29 de outubro, em sua sétima edição, a comunidade 

acadêmica juntamente com a comunidade externa debateu sobre o tema “Novas relações entre 

Universidade e Sociedade em tempos de pandemia” 

Esse evento integrou a Mostra de Iniciação Científica, em sua XXX edição, e a Mostra de Extensão, 

em sua XIV edição. Por seu histórico, essas mostras trazem e compõem a riqueza da Semana do 

Conhecimento, ao mesmo tempo em que resgatam e fazem convergir essas experiências no presente. 

Em 2015, ampliou-se o evento, com a inserção de outras práticas, como trabalhos de pós-

graduação lato e stricto sensu, Pibid, Pró e Pet-Saúde, e em 2016, a participação também foi ampliada 

aos estudantes do Integrado UPF, bolsistas do PIBIC/Paidex Júnior. 

No ano de 2020, a VII Semana do Conhecimento recebeu a inscrição de 1128 trabalhos, sendo 646 

na XXX Mostra de Iniciação Científica, 300 na XIV Mostra de Extensão e 182 na Mostra de Pós-Graduação. 

Além dos inscritos com trabalhos, o evento também contou com 1954 inscritos como ouvintes nas mais 

diversas atividades. 

A Universidade é um espaço que contribui com a constituição da realidade social, fazendo com 

que as ações reflitam e façam refletir a vida em sua dimensão local, regional e global. Assim, a partir da 

compreensão sobre a responsabilidade inerente ao lugar ocupado pela universidade é que se busca 

produzir conhecimentos de forma articulada, dialogada e indissociável nos âmbitos do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da inovação tecnológica. Dessa forma, é possível realizar práticas que respondam 

http://semanadoconhecimento.upf.br/index.php/2016/historico
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às demandas sociais em uma perspectiva ética e comprometida com um projeto de sociedade 

democrática e cidadã. 

A Semana do Conhecimento, nessa perspectiva visa consolidar espaços permanentes de formação 

e sensibilização para um olhar integralizado sobre as práticas desenvolvidas na UPF, possibilitando 

colocar tanto o “pensar sobre” quanto o “agir com” em um movimento comum, consoante aos 

problemas da comunidade local e global. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AGROTÓXICOS COMPROMETEM O COMPORTAMENTO 

ANTIPREDATÓRIO EM PEIXES-ZEBRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Carolina Cole Varela  

COAUTORES: Aline Pompermaier, Mateus Timbola Mozatto, Milena Fortuna, Suelen Mendonça Soares, 
Vitória Gobbi Piccinini 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Leonardo José Gil Barcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal de Santa Maria 

 

INTRODUÇÃO: 

Os agrotóxicos são amplamente utilizados para garantir altas produtividades nas monoculturas.  Pelo 

descate incorreto das embalagens, aplicação direta em rios e lagos, lixiviação das lavouras e pelos 

processos naturais de degradação é possível detectá-los em ambientes aquáticos. A presença de resíduos 

de agrotóxicos na água pode alterar o comportamento dos peixes, inclusive prejudicando a resposta anti 

predatória que pode levar ao favorecimento do predador, causando diminuição na aptidão das presas e, 

consequentemente, afetando a cadeia alimentar. Neste estudo serão descritos os efeitos da exposição 

aguda aos agrotóxicos mais utilizados atualmente, no comportamento anti predatório do peixe zebra. 

São estes os agrotóxicos à base de glifosato (Roundup®), 2,4-D (U 46BR®) e metil benzoato (Ally®). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizados 144 peixes-zebra (Danio rerio) adultos, mantidos em tanques com aeração constante e 

equipados com filtragem biológica sob fotoperíodo natural (14h luz / 10h escuro). Os peixes foram 

expostos a 10% da LC50-96h de cada agrotóxico por 30 minutos. Após a exposição, os peixes são 

colocados no aquário onde foi realizado o teste por 5 minutos para aclimatação ao ambiente novo. 

Depois desse período é realizado no 5º minuto uma simulação predatória através de um aparato 

automático que mimetiza a ação de uma ave piscívora, predador natural do peixe-zebra. Em seguida, 

eles foram filmados por 5 min para acompanhar sua resposta a esta simulação de predação. Para avaliar 

o comportamento dos peixes expostos, foi utilizado um grupo controle onde os animais foram expostos 
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aos mesmos estímulos, mas sem nenhuma substância. Os peixes foram filmados utilizando câmera 

Logitech® c920 HD webcam, a resposta ao estímulo da predação foi analisada no software AnyMaze®, 

analisando parâmetros de distância total percorrida (m), tempo no centro do aquário, entradas no centro 

e distância percorrida nas bordas (m). Como resultado da simulação de predação, no grupo controle, o 

ataque predatório gerou reação anti predatória, onde foi possível observar que os peixes entraram e 

permaneceram menos tempo na área central do aquário. Os peixes expostos ao 2,4-D e ao glifosato 

permaneceram mais tempo na área central após o estímulo, comparado ao grupo controle. O 

comportamento dos peixes expostos ao metil benzoato não teve diferença com o grupo controle. Com 

isso, nossa grande questão é  por que os peixes expostos perderam a capacidade de reagir ao ataque 

simulado do predador? A nossa principal hipótese é que os herbicidas interferem na capacidade de 

percepção do ataque do predador pelos seus mecanismos de ação tóxica já descritos na literatura. O 

glifosato induz alterações comportamentais e morfológicas em diferentes estágios de desenvolvimento 

do peixe-zebra e um prejuízo significativo na memória, de acordo com a literatura. Já o 2,4-D reduz a 

atividade da AChE, causa danos no DNA, estresse oxidativo e causa prejuízos no sistema nervoso central. 

O metil benzoato diminui a atividade da AChE e diminui os níveis de TBARS no cérebro e tecidos 

musculares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Aqui mostramos que os agrotóxicos à base de glifosato e 2,4-D e metil benzoato causaram danos no 

comportamento anti predatório dos peixes. Os animais expostos ficam mais tempo na área de risco, o 

que demonstra que os agrotóxicos parecem diminuir a percepção do predador pela presa, mesmo em 

concentrações menores do que as detectadas no ambiente. 

 

REFERÊNCIAS: 

Pompermaier A, Kirsten K, Soares SM, Fortuna M, Kalichak F, Idalencio R, Koakoski G, Barreto RE, 

Barcellos LJG (2020) Waterborne agrichemicals compromise the anti-predatory behavior of zebrafish. 

Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09862-2 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA EM FELINO – RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Carolina Cole Varela  

COAUTORES: Carolina Geraldi da Silva, Daiane Bavaresco 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Heloísa Helena de Alcântara Barcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Na insuficiência pancreática exócrina  o  pâncreas  diminui a sua função de armazenar e secretar enzimas  

digestivas, resultando na  falha da absorção  de aminoácidos, triglicerídeos e carboidratos¹. Os  nutrientes 

não são quebrados em moléculas menores, e consequentemente não são absorvidos pelo intestino 

delgado¹. A causa mais comum para a IPE em gatos é a pancreatite crônica². Os sinais clínicos incluem 

perda de peso, fezes mal formadas, pelagem de aspecto ruim, letargia, vômito e polifagia ³,². Para 

diagnóstico, exames laboratoriais como hemograma e bioquímica sérica podem ser solicitados². O teste 

mais confiável atualmente é o exame cropológico de fezes, para analisar se há atividade de protease nas 

fezes. No presente relato será descrito um caso de insuficiência pancreática exócrina em um felino com 

histórico de vômitos inespecíficos, com ênfase nos exames laboratoriais para diagnóstico preciso, 

visando estabelecer o tratamento mais adequado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um felino, fêmea, SRD, castrada, com 7 anos de idade e pesando 4,1 kg, foi atendida no Hospital 

Veterinário da Universidade de Passo Fundo, apresentando vômitos esporádicos sem aparentemente ter 

alguma relação com a ingestão de alimentos. A felina era vermifugada corretamente, porém as vacinas 

anuais estavam pendentes. No exame físico constatou-se através da palpação abdominal que os rins 

estavam diminuídos de tamanho. Foram solicitados exames laboratoriais: hemograma; bioquímica sérica 

(lipase, albumina, creatinina, ureia, colesterol total, globulina, ALT, gama GT, potássio e triglicerídeos), 

urinálise e ultrassom abdominal. O hemograma apresentou resultados dentro dos parâmetros normais. 
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Na bioquímica sérica, foram constatadas as seguintes alterações: aumento dos níveis de ureia (90 mg / 

dL) e de globulina (4,96 g / dL) e diminuição da lipase (8,0 U / L  ). O ultrassom abdominal mostrou-se 

dentro da normalidade e na urinálise observou-se bacteriúria, sugerindo cistite bacteriana.  Para 

estabelecer um diagnóstico mais preciso, foi solicitado exame coprológico funcional de fezes, através do 

qual constatou-se a ausência da atividade da protease nas fezes da paciente, sugerindo insuficiência 

pancreática exócrina. Como tratamento para a insuficiência pancreática exócrina, foi receitado para a 

paciente dieta com ração especial para suporte digestivo, com alto teor de fibras (Ração Seca Hill's 

Prescription Diet w/d Multi Benefit para Gatos Adultos®). Além disso, o animal deverá ingerir pancreatina 

em cápsula 10 000 UI antes de cada refeição. Para a cistite, foram realizadas três aplicações de Penicilina 

Benzitínica injetável (40.000 UI/Kg, IM a cada 72 horas) durante 10 dias, sendo eficaz no tratamento desta 

afecção secundária, possivelmente devido a situação de estresse que o animal estava passando.  O 

tratamento da IPE está em fase inicial, porém o animal não está mais vomitando desde o início do 

tratamento, há aproximadamente 20 dias. Recomendou-se o monitoramento a cada 30 dias para 

avaliação clínica do paciente, na qual serão monitorados os aspectos digestórios assim como o ganho de 

peso do paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Vômitos esporádicos em felinos, associados a perda de peso, devem levar à hipótese de doença 

pancreática, mesmo que o pâncreas não aparente alterações no ultrassom abdominal. É importante 

realizar o exame coprológico fecal como diagnóstico definitivo, podendo assim instituir um tratamento 

adequado. 

 

REFERÊNCIAS: 

¹Thompson, K. A., Parnell, N. K., Hohenhaus, A. E., Moore, G. E., & Rondeau, M. P. (2009). Feline exocrine 

pancreatic i nsufficiency: 16 cases (1992–2007)⋆. Journal of Feline Medicine and Surgery, 11(12), 935–

940. doi:10.1016/j.jfms.2009.04.004 

 

²Steiner, J. M. (2012). Exocrine Pancreatic Insufficiency i n the Cat. Topics in Companion Animal Medicine, 

27(3), 113–116. doi:10.1053/j.tcam.2012.04.005 

 

³Xenoulis, P. G., Zoran, D. L., Fosgate, G. T., Suchodolski, J. S., & Steiner, J. M. (2016). Feline Exocrine 

Pancreatic Insufficiency: A Retrospective Study of 150 Cases. Journal of Veterinary Internal Medicine, 

30(6), 1790–1797. doi:10.1111/jvim.14560 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

HERNIORRAFIA DIAFRAGMÁTICA EM CÃO:  

RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Strassburger Costella 

COAUTORES: Luís Henrique Bedendo, Wídie Machado Oriques, Milena Machado, Renan Lazzaretti 

ORIENTADOR: Renato do Nascimento Libardoni 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A hérnia diafragmática é caracterizada pela migração de vísceras abdominais para a cavidade torácica, 
decorrentes da ruptura do diafragma. Essa ruptura pode ser congênita ou adquirida, sendo as 
decorrentes de traumas as mais comuns na rotina hospitalar. Os sinais clínicos podem ser relacionados 
com alterações gastrointestinais e respiratórias, sendo a dispneia o distúrbio mais mencionado 
(DRUMOND et al., 2007). O exame radiográfico é fundamental para confirmar o diagnóstico e planejar a 
cirurgia.  As projeções devem ser laterais e dorsoventrais, com o animal em estação, ou ventrodorsal se 
possível (HAGE, 2001). O prognóstico para os pacientes acometidos por uma ruptura traumática do 
diafragma é reservado. No entanto, em animais que sobrevivem ao período pós-operatório imediato o 
prognóstico costuma ser muito positivo, e a hipótese de recidiva é improvável. O objetivo deste trabalho 
é relatar a herniorrafia diafragmática em um canino. 
 

DESENVOLVIMENTO:  

Um canino, fêmea, castrada, 5 anos e 8 meses de idade, da raça Shih-Tzu, pesando 5,2 kg de massa 

corporal, foi atendida no Hospital Veterinário - UPF, com a queixa de dificuldade respiratória e histórico 

de atropelamento recente. No exame clínico a paciente encontrava-se alerta, sem sinais de hemorragia, 

não apresentando nenhuma alteração a não ser de dispneia inspiratória. Ao exame bioquímico, 

observou-se um resultado elevado de ALT, indicando maior produção enzimática por lesão hepatocelular. 

A paciente foi encaminhada ao exame de raio-x e chegou-se ao diagnóstico de hérnia diafragmática, em 

função da perda do contorno do diafragma. Realizou-se a estabilização do animal, inicialmente com 

fluidoterapia, analgesia e oxigenioterapia, e posteriormente, foi submetida à realização do procedimento 
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cirúrgico de herniorrafia diafragmática. Na cirurgia, foi realizada uma incisão longitudinal mediana pré 

retro umbilical, divulsão do subcutâneo, hemostasia e incisão da linha alba. Inspecionou-se a cavidade e 

a ruptura diafragmática foi identificada (Figura 1A). Fígado, alça intestinal e omento estavam na cavidade 

torácica, sendo reposicionados para a cavidade abdominal. Realizou-se o reparo da lesão diafragmática 

(Figura 1B) com sutura contínua simples usando polidioxanona 3-0. Omentopexia. Celiorrafia com sutura 

contínua simples usando polidioxanona 2-0. Redução do subcutâneo com sutura contínua simples 

usando poliglecaprone 25, número 3-0. Por fim, dermorrafia com sutura intradémica usando náilon 4-0. 

Logo após o procedimento cirúrgico, que ocorreu sem complicações, o animal já apresentava melhora 

no padrão respiratório e o exame radiográfico permitiu delinear a silhueta do diafragma já reconstituída. 

Foi receitado o uso de Tramadol 5 gotas VO, a cada 8 horas durante 5 dias; além de repouso em local 

tranquilo e limpeza dos pontos com solução fisiológica e gaze. Solicitou-se o retorno da paciente 15 dias 

após a cirurgia para acompanhamento e reavaliação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a abordagem de atendimento e conduta terapêutica mediante herniorrafia 
diafragmática por celiotomia mediana foram eficazes para a adequada recuperação da paciente deste 
relato. Observar os sinais clínicos e realizar exames por imagens é de extrema importância para seu 
diagnóstico. Destacamos a necessidade de que os tutores de animais estejam sempre atentos à possíveis 
acidentes automobilísticos, já que estes são os maiores responsáveis pela ruptura do diafragma. 
 

REFERÊNCIAS: 

 
DRUMOND, K.O. et al. Hérnia diafragmática congênita em cão: relato de caso. In: Sociedade Paulista de 
Medicina Veterinária. São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.spmv.org.br Acesso em: 27 de 
agosto de 2020.  
 
HAGE, M.C.N.S.; IWASAKI, M. Contribuição ao estudo radiográfico das rupturas diafragmáticas em cães 

e gatos. Revista Clínica Veterinária. São Paulo, v.35, p.36-50, 2001. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Imagem transoperatória de um canino com hérnia diafragmática circuncostal. A – Defeito 

diafragmático (seta branca). B – Herniorrafia diafragmática (seta preta). 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
5

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

OCORRÊNCIA DE TUBERCULOSE EM UMA PROPRIEDADE 

LEITEIRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Strassburger Costella  

COAUTORES: Renan Lazzaretti 

ORIENTADOR: Fernando Pilotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil implantou em 2001 o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT). O objetivo do programa é controlar essas duas enfermidades zoonóticas que ocasionam 

redução na produtividade dos rebanhos e riscos à saúde humana. (MAPA, 2017).  As bactérias do gênero 

Mycobacterium bovis são causadoras da tuberculose bovina.  (RIET CORREA, 2001). A doença é 

caracterizada por uma evolução lenta e crônica, formando lesões granulomatosas e perda da produção 

de carne e leite (DAMETTO, 2020). No mundo a Tuberculose é a doença infecto contagiosa que mais 

ocasiona mortes em humanos. No RS, em 2017, foram relatados 4360 novos casos. Uma das grandes 

causas da transmissão da tuberculose para os humanos é o consumo de carne, leite e seus derivados 

contaminados pelo agente (MAPA, 2017).       

 

DESENVOLVIMENTO: 

O relato de caso ocorreu em uma propriedade leiteira, localizada no município de União da Serra, RS. 

Foram testadas 38 fêmeas bovinos para tuberculose, utilizadas para produção leiteira. O rebanho era 

formado por animais da raça Holandês e Jersey, com idades que variavam entre zero e nove anos, 

mantidos em um sistema semi-intensivo, sendo seu manejo alimentar a base de pasto, e suplementados 

com silagem de milho e concentrado. Inicialmente todos os animais foram submetidos ao diagnóstico 

alérgico-cutâneo com tuberculina, realizando a prova de tuberculinização comparativa, ou seja, o Teste 

Cutâneo Comparativo (TCC). Foi utilizado a tuberculina PPD aviária e PPD bovina, na concentração de 1 

mg de proteína por mL (32.500 UI) e 0,5 mg de proteína por mL (25.000 UI) por dose, respectivamente. 
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A aplicação das tuberculinas foi de forma intradérmica, na região da escápula, sendo a PPD aviária 

anterior à PPD bovina com cerca de 20 cm de distância uma da outra. Foram utilizadas seringas tipo 

pistola automáticas, próprias para tuberculinização, na dosagem de 0,1 mL. Após 72 horas da inoculação 

realizou-se a mensuração com o cutímetro próprio. A reação cutânea foi quantificada pela diferença de 

mensuração anterior a aplicação e no dia da leitura. Animais que após tuberculinização apresentassem 

espessura superior a 4 mm eram considerados positivos, entre 2,0 a 3,9 mm foram considerados 

inconclusivos e inferior a 1,9 mm considerados negativos. Destes 38 animais, 12 apresentaram resultado 

superior a 4,0 mm, 4 animais apresentaram resultado entre 2,0 a 3,9 mm e 22 animais apresentaram 

resultados inferiores a 1,9 mm. Sendo assim, os 12 animais positivos foram marcados com ferro candente 

na face direita com um P, sendo encaminhados ao sacrifício na propriedade ou abate sanitário o mais 

rápido possível, após a autorização do serviço veterinário oficial, como prevê a legislação vigente. Para 

os animais inconclusivos, um novo teste no período de 90 dias deve ser realizado, segundo a legislação, 

dois testes inconclusivos para o mesmo animal, deve ser então considerado como positivo, e assim, deve 

ser considerado ao abate sanitário.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o rebanho testado apresentou alto índice para tuberculose bovina.  Recomenda-se que a 

atual legislação seja modificada para que se torne obrigatório e não facultativo o controle da tuberculose 

na criação de bovinos. Além disso, fomentar na sociedade uma melhor educação sanitária, explicando os 

graves problemas causados por essa doença na saúde humana.      

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento de Defesa Animal (DDA). Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), b. Brasília: Ministério da Agricultura, 2017. 

Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em 29 de agosto de 2020. 

DAMETTO, Leonardo L., et al. Bovine tuberculosis: diagnosis in dairy cattle through the association of 

analyzes. Pesq. Vet. Bras. 40(1): 12-16, 2020.  

RIET CORREA, F. et al. Doença de ruminantes. e quinos. 2. ed. São Paulo: Varela, 2001. Vol. I, p. 426.     
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPRESSÃO DE GENES PRÓ-INFLAMATÓRIOS EM JUNDIÁS 

VACINADOS COM UMA BACTERINA DE AEROMONAS 

HYDROPHILA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Vitória Lucion Didoné  

COAUTORES: Lucas de Figueiredo Soveral 

ORIENTADOR: Dr. Luiz Carlos Kreutz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A aquicultura é a indústria primária de alimentos que mais cresce no mundo (FAO, 2018). O jundiá 

(Rhamdia quelen) é um dos peixes mais cultivados no sul do Brasil, no entanto, suas criações são 

comumente acometidas por surtos de Aeromonas hydrophila, patógeno causador da septicemia 

hemorrágica em peixes. Os peixes dependem principalmente de mecanismos efetores da imunidade 

inata para combater infecções (ELLIS, 1999), sendo fundamentais na prevenção de doenças através da 

vacinação. Contudo, ainda não há estudos sobre a indução pós-vacinal na produção de moléculas da 

resposta imune inata contra A. hydrophila em jundiás. Neste sentido, visamos avaliar a expressão dos 

genes pró-inflamatórios do fator alfa de necrose tumoral (TNF-α), da interleucina 1-beta (IL-1β), da 

proteína kinase 4 associada ao receptor de interleucina (IRAK-4) e da enzima mieloperoxidase (MPO) no 

rim cranial e analisar os parâmetros imunológicos da atividade hemolítica do sistema do complemento, 

da MPO sérica e da lisozima no soro de jundiás vacinados com uma bacterina de A. hydrophila. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os jundiás foram divididos em três grupos experimentais: (I) controle, constituído por peixes inoculados 

com 100 ul de solução salina estéril pela via intraperitoneal (IP); (II) vacinados, composto por peixes 

inoculados com 100 ul de A. hydrophila inativada com formalina a 1% por 24 horas pela via IP, ajustada 

na dose vacinal de 5x10^8 bactérias; e (III) infectados, contendo peixes inoculados com 100 ul da cepa 
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patogênica 2405 ativa de A. hydrophila também pela via IP, ajustada na dose de infecção de 2x10^8 

bactérias, totalizando 36 peixes por grupo. As bactérias foram cultivadas em meio Brain Heart Infusion 

(BHI) líquido até atingir a densidade ótica (DO) de 0.6 no comprimento de onda de 540nm e 

contabilizadas através de citometria de fluxo. Para a vacina, o inóculo foi misturado ao adjuvante 

Montanide® Gel PR1. Amostras de tecido do rim cranial e do sangue (soro) dos peixes foram coletadas 

antes e após a vacinação/infecção para avaliação da expressão dos genes TNF-α, IL-1β, IRAK-4 e MPO 

através da reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) e também da atividade hemolítica do 

sistema do complemento, MPO sérica e lisozima através do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de variância ANOVA de uma via, seguido do pós-teste de 

Tukey. Observamos que a atividade hemolítica do sistema do complemento, da MPO e da lisozima 

estavam elevadas (p < 0.05) em ambos os peixes vacinados e infectados (Figura 1). As moléculas do 

sistema do complemento modulam a resposta imune induzindo a síntese de TNF-α e IL-1β (SUNYER & 

BOSHRA, 2005), enquanto que a MPO e a lisozima estão associadas a atividade bactericida (HACHIYA et 

al., 2000). Bem como, o aumento nos níveis de expressão dos genes TNF-α, IL-1β e MPO em 24 horas 

atuaram na resposta imune inata, apesar do gene IRAK-4 ter se mantido estável, mostrando que a vacina 

gera um processo inflamatório local e sistêmico (Figura 2), qual contribui para a diferenciação de células 

dendríticas e induz a proliferação de linfócitos T (NAKANO et al., 2009). Além disso, todos os genes 

atingiram níveis basais após 72 horas das inoculações, indicando que houve uma supressão da resposta 

inflamatória, importante para a segunda exposição ao antígeno. Em síntese, as citocinas apresentam 

funções pleiotrópicas e podem atuar estimulando ou interrompendo a inflamação, desenvolvendo 

efeitos sistêmicos que estimulam os rins craniais a produzir moléculas do sistema do complemento, MPO 

e lisozima, quais regulam a expressão de genes pró-inflamatórios e atuam diretamente no combate aos 

patógenos, formando a primeira linha de defesa humoral dos peixes. Por isso, é vantajoso para o animal 

que a vacina desencadeie um processo inflamatório sistêmico após a imunização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A utilização de antibióticos na produção animal vem sendo amplamente substituída por alternativas 

vacinais na profilaxia de doenças bacterianas. A vacina contra A. hydrophila elaborada por este estudo 

foi eficiente em induzir uma resposta pró-inflamatória e incrementar os mecanismos efetores do sistema 

imune inato em jundiás, gerando uma imunização satisfatória. 

 

REFERÊNCIAS: 

FAO. The state of world fisheries and aquaculture: meeting the sustainable development goals. 2018.  

ELLIS, A. E. Immunity to bacteria in fish. Fish & Shellfish Immun., v. 9, p. 291–308, 1999.  

HACHIYA, M. et al. Role of TNFα in regulation of myeloperoxidase expression in irradiated HL60 

promyelocytic cells. Mol. Cell Research, v. 1495, n. 3, p. 237-249, 2000.  

NAKANO, H. et al. Blood-derived inflammatory dendritic cells in lymph nodes stimulate acute T helper 

type 1 immune responses. Nature Immun., v. 10, n. 4, p. 394-402, 2009.  
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SUNYER, J. et al. Evolution of anaphylatoxins, their diversity and novel roles in innate immunity: insights 

from the study of fish complement. Veterinary Immun. and Immunopathology, v. 108, n. 1-2, p. 77-89, 

2005. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): CEUA 019/2017. 

 

ANEXOS 

Figura 1 - Análise dos parâmetros imunológicos no sangue dos jundiás vacinados/infectados com A. 

hydrophila. (A) atividade hemolítica do sistema complemento, (B) MPO e (C) lisozima. Os 

valores representam (A) percentual de hemólise; (B) a absorbância DO450nm e (C) as 

unidades de lisozima/ml. 
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Figura 2 - Expressão de genes imunológicos em jundiás vacinados/infectados com A. hydrophila.  Níveis 

de expressão de mRNA dos genes (A) TNF-α, (B) IL-1β, (C) MPO e (D) IRAK-4 relativos ao gene 

da β-actina. 
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AVALIAÇÃO QUÍMICA, MINERALÓGICA E GRANULOMÉTRICA 

DE CALCÁRIOS COMERCIAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Garibotti  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dr. Edson Campanhola Bortoluzzi, Eng. Agr., professor do curso de Agronomia 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Os solos de regiões tropicais e subtropicais são normalmente ácidos com altos teores de Al trocável 

(Ciotta et al., 2004). A calagem é uma prática antiga realizada em todo o mundo e indispensável em solos 

agrícolas pois o alto teor de acidez pode tornar indisponível nutrientes essenciais e reduzindo os níveis 

de produção (Malavolta, 1984). No Brasil, grande importância tem sido dada à tecnologia de aplicação 

de calcário e ao sistema de cultivo, em vez da qualidade e eficácia da calcário. Das características 

relacionadas com a qualidade dos corretivos, apenas duas têm sido consideradas: o teor de 

neutralizantes e a granulometria (Araújo et al, 2009). O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição 

química e os minerais associados, assim como a distribuição granulométrica de calcários comerciais no 

sul do Brasil. Isso é importante para revisar a qualidade do calcário, mostrando que este assunto era até 

agora mal-entendido subestimando-se a sua importância na prática da calagem.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido nos Laboratórios Uso e Manejo do Território e de Recursos 

Naturais, na Universidade de Passo Fundo - UPF. O estudo possui 15 amostras de calcário oriundas de 

várias regiões do Rio Grande do Sul, sendo estas submetidas a análises de granulometria, composição 

química e mineralógica pelos métodos de fluorescência e difração de raios-x, todas realizadas em 

laboratório. As 15 amostras foram separadas em três tratamentos: PRNT de 50-65%; 65-80% e 80-100%, 

com subdivisão dos tratamentos em grupos de baixo e alto teor de Mg. As análises de granulometria 

foram feitas utilizando o equipamento Bettersizer S2-WD que analisa o tamanho das partículas. Foi usado 
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foi cerca de 1g de cada amostra de calcário total submetidas a três etapas com uma triplicata de cada 

resultado. Na primeira etapa foi colocado 1g de calcário, dissolução feita em H20 durante um minuto. Na 

segunda etapa foi colocado 1g calcário, dissolução em H20 + 5ml de reagente HCl, dissolução feita 

durante um minuto. Na terceira etapa, dissolução em H20 + 5mL de reagente HCl, dissolução feita em 5 

minutos. A composição mineralógica das amostras foi realizada utilizando um modelo de difração de 

raios-X D2 Phaser da Bruker e para a composição química utilizou-se um dispositivo de fluorescência de 

raios-X com energia dispersiva (EDXRF). As amostras foram separadas em três frações: um tubo com uma 

amostra total do calcário (fração comercial), um tubo com calcário passado em peneirada malha 0,30µm 

usando uma porcentagem passante e outro tubo usando uma porcentagem 0,30µm não passante, a fim 

de definir quais minerais compõem a fração que reage no solo até 3 meses. Para análise estatística destes 

processos, a composição mineralógica foi de acordo com Brindley e Brown (1980), comparando os picos 

do padrão de DRX com os picos dos minerais de referência. Utilizou-se também o software DiffracEVA 

(Bruker) para encontrar os minerais na base mineral COD (Crystallography Open Database). As amostras 

analisadas pela granulometria a laser mostraram que as que oram submetidas a H2O+HCl durante os três 

diferentes tempos, foram influenciadas e mostraram diferentes picos de distribuição de partículas. De 

acordo com os resultados obtidos na composição mineral, observa-se que os calários com PRNT 100% 

possuem baixos teores de Mg, ou seja, os que possuem maior capacidade de reação no solo no período 

de 3 meses possuem pouca quantidade de Mg em sua composição. Em termos de química, foram 

identificadas variadas porcentagens de CaO e MgO entre outros minerais. As amostras de PRNT 50-65%, 

mostraram teores de Ca e Mg parecidos enquanto os resultados das amostras PRNT 65-80% mostraram 

que há um distanciamento significativo no grupo de baixo teor de Mg, Já as amostras de PRNT 80-100%, 

mostram que há pequena diferença entre os teores de Ca e Mg no grupo de alto teor de Mg, mas no 

grupo de baixo teor de Mg, a diferença é bastante visível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os calcários com PRNT 100% possuem baixos teores de Mg em sua composição, ou seja, os que possuem 

maior capacidade de reação no solo no período de três meses possuem pouca quantidade de Mg. Em 

termos de granulometria, reforça-se que a eficiência e a reatividade se relacionam com o tamanho da 

partícula, descartando-se a ideia de que somente a composição química interfere na qualidade do 

calcário. Salienta-se que a moagem pode ser mais ou menos eficiente de acordo com os minerais no 

calcário. 

 

REFERÊNCIAS: 
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ESTIMATIVA DA BIOMASSA DA PARTE AÉREA DE CEVADA 

UTILIZANDO O NDVI 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Gehlen  

COAUTORES:  Carolina Trentin 

ORIENTADOR: Pedro Alexandre Varella Escosteguy  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O uso do NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada), tem sido crescente, principalmente, na 

adubação de nitrogênio (N) aplicada a taxa variável. Uma das vantages desse índice é possibilitar avaliar 

a planta, ao contrário do método tradicionalmente utilizado para recomendar a dose de N, baseado no 

teor de matéria orgânica do solo. O NDVI baseia-se na reflectância do dossel (MENESES, 2001) e, assim, 

há correlação entre os índices espectrais e o acúmulo de biomassa das culturas. Embora isso indique a 

possibilidade do uso do NDVI em predizer a condição nutricional, ou o desenvolvimento das plantas (LIU, 

2006), isso ainda não foi estudado, em relação à cevada. O objetivo deste trabalho é avaliar se há 

correlação entre o NDVI e a produção de biomassa de cultivares de cevada cervejeira, no estádio inicial 

de crescimento das plantas.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O ensaio está sendo conduzido no campo experimental da AMBEV, com as cultivares AnaG01, Cauê e 

Rubi de cevada (Hordeum vulgare), na Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo (28º13’06’’S 

52º23’14’’O), RS, em Latossolo Vermelho Distrófico Típico. O clima é do tipo Cfa, conforme a classificação 

de Koppen (KUINCHTNER, BURIOL, 2001). A semeadura foi em sucessão à cultura da soja, que foi 

previamente dessecada com o herbicida de ação total a base de gliphosato (3 L/ha) e com o herbicida de 

contato não seletivo a base de paraquat (1,5 L/ha). Na adubação de semeadura, foi utilizada a fórmula 

YaraMila, NPK 16-16-16 (150 kg/ha), e a densidade de semeadura foi de 250 sementes/m². As unidades 

experimentais foram constituídas por 12 linhas com espaçamento de 0,17 m entre si, e 7 m de 
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comprimento (14,28 m²). Para a adubação de cobertura, foi utilizada ureia (45% N), aplicada 

manualmente, em doses que variaram com os tratamentos testados (0, 20, 42, 64, 86, 108, e 130 kg 

N/ha). O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. A 

avaliação da massa seca da parte aérea foi realizada no perfilhamento (estádios GS 23 a 25, da escala de 

ZADOKS et al. (1974), coletando-se as plantas presentes em 0,25 m² da parcela, que posteriormente 

foram secadas e pesadas. O NDVI foi determinado com o uso de sensor proximal Greenseeker®, nesse 

mesmo estádio fenológico, com deslocamento linear do equipamento sobre as plantas da linha central, 

em todo o comprimento das parcelas. Para a ANOVA, os dados de biomassa foram transformados até 

terem distribuição normal (p < 0,05). A análise de correlação foi efetuada utilizando o método de Pearson 

(p < 0,05). Os resultados dessa última análise indicam que os valores de correlação entre a biomassa e o 

NDVI variaram com a cultivar. Os maiores coeficientes de correlação foram obtidos com a Cauê e a Rubi, 

sendo considerados forte (r = 0,70 a 0,90), segundo classificação proposta por Hinkle; Wiersma e Jurs 

(2003). Por outro lado, a correlação dos resultados obtidas com a cultivar AnaG01 foi moderada (r = 0,50 

a 0,70) (Tabela 1).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nossos resultados evidenciam que há associação direta entre os valores de NDVI e a massa seca das 

plantas coletadas em campo, mas isso varia com a cultivar. Assim, os resultados confirmam a eficiência 

do uso de sensores de vegetação no perfilhamento da cultura de cevada. 
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Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos espectrais. Brasília: EMBRAPA Cerrados, 2001. p.15-40. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Coeficientes de correlação de Pearson (r) obtidos entre os valores do índice NDVI e a massa 

seca de biomassa de cultivares de cevada, no estádio de perfilhamento. 

 

Biomassa NDVI      

AnaG01 0,56 *      

 Cauê               0,84 *      

Rubi               0,82*      

*Significativo a 1%, no teste de correlação de Pearson         
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IMPACTO DE DIFERENTES PROGRAMAS DE CONTROLE 

QUÍMICO NA SEVERIDADE DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI E NA 

PRODUTIVIDADE DA SOJA 

 
AUTOR PRINCIPAL: Angela Regina Bombarda 

CO-AUTORES: Jonas Zucchi, Franklin Federle, Klisman Bison 

ORIENTADOR: Eng. Agr. Dra. Carolina Cardoso Deuner 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 
INTRODUÇÃO  

A ferrugem-asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Sidow & Sidow, é a principal 

doença de parte aérea da cultura da soja e pode resultar em danos que variam de 50 a 90%, dependendo 

das condições climáticas (HARTMAN et al., 2015).  Dentre as opções de manejo da doença, destaca-se o 

controle químico, que no Brasil, teve início na safra de 2002/03 (FERNÁNDEZ-ORTUÑO et al., 2010). Para 

que o controle químico seja sustentável e perdure, é necessário adotar estratégias que evitem a redução 

de eficiência de controle dos fungicidas. Para isso, sugere-se fazer aplicação de fungicida 

preventivamente (DEUNER & WINCK, 2016), alternar grupos químicos do fungicidas (DEUNER et al., 

2015), utilizar fungicidas multissítios (VISINTIN et al., 2015) e adotar tecnologia de aplicação eficiente. É 

importante salientar que para obtenção da máxima efetividade e longevidade do controle químico, o 

mesmo deve estar inserido dentro de um programa de manejo integrado, no qual outras medidas de 

manejo deverão ser utilizadas, como por exemplo resistência genética e vazio sanitário. Portanto, 

objetivou-se neste trabalho comparar diferentes programas de controle químico para ferrugem-asiática 

e rendimento da soja.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

da Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, durante a safra agrícola 2019/2020.  A cultivar 
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implantada em semeadura plantio direto, foi a NS 5445 IPRO ciclo superprecoce com hábito de 

crescimento indeterminado.  

Os tratamentos (Tabela 1) foram aplicados com pulverizador costal de precisão, pressurizado com CO2, 

dotado de uma barra de pulverização com 3,0 m de largura e seis bicos tipo leque (TTJ 11003). A pressão 

de trabalho foi de 1,65 bar (24 libras polegada-2) com velocidade de caminhamento de 0,8 m/s, de modo 

a pulverizar 150 litros de calda por hectare. 

Os tratamentos (Tabela 1) foram compostos por Sphere Max( Trifloxistrobina 75g + ciproconazol 32g) na 

dose de 0,2 L/ha,  Orkestra SC ( Piraclostrobina 116g + fluxapiroxade 58g) na dose de 0,35 L/ha,  Elatus ( 

Azoxistrobina 60g + benzovindiflupir 30g) na dose de 0,2 L/ha, Ativum (Piraclostrobina 64,8g + 

epoxiconazol 40g + fluxapiroxade 40g) na dose de 0,8 L/ha, Fox Xpro (Bixafen 62,5g + protioconazol 87,5g 

+ trifloxistrobina 75g) na dose de 0,5 L/ha, Bravonil 500 (Clorotalonil 1000g ) na dose de 2 L/ha, Status 

(Oxicloreto de cobre 294g) na dose de 0,5 L/ha, Cypress (Difeconazol 250g  + ciproconazol 150g) na dose 

de 0,3 L/ha e Versatilis (Fenpropimorfe 750g) na dose de 0,3 L/ha. As duas avaliações de severidade foram 

realizadas em 21/02/20 e 07/03/2020 a partir da coleta de 5 plantas por parcela onde avaliou-se a 

severidade da doença em todos os folíolos centrais. A eficiência de controle foi calculada utilizando-se a 

fórmula de ABBOT (1925). Após a colheita das parcelas foi calculado o rendimento de grãos (kg/ha) 

corrigidos para 13 % de umidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade do erro.  

Como resultados, obteve-se que em relação à severidade da ferrugem-asiática nas duas avaliações, e 

quanto ao rendimento de grãos, foi a testemunha (tratamento 1) que apresentou os maiores valores de 

severidade da doença (51,5 e 68,1) e os menores valores de rendimento de grãos (55,3 sc/ha). E todos 

os tratamentos que receberam aplicações de fungicidas não tem diferença estatística entre eles, nem em 

relação à severidade (12 a 25%) e nem ao rendimento (80 sc/ha) (Tabela 2). Mas estes produziram em 

média 24,4 sacas a mais que a testemunha. Com relação à eficiência de controle da ferrugem-asiática, os 

maiores valores médios foram para os tratamentos 2 (75%) que também apresentou a maior 

produtividade (82, 5 sc/ha) e 4 (73%) com a segunda maior produtividade (80,4sc/ha) Os menores valores 

de controle foram para os tratamentos 3 e 6 com 64 e 65%, respectivamente. A utilização de programas 

mistos (de diferentes empresas) nos tratamentos 5 e 6 tiveram produtividade inferior ao tratamento 2. 

O tratamento 2 contém os princípios ativos que tiveram maior controle, sendo eles, Bixafen + 

Protioconazol + Trifloxistrobina (Fox Xpro) e Trifloxistrobina + Ciproconazol (Sphere Max). Já os menores 

incrementos em produtividade foram observados nos tratamentos que tiveram maior grau de 

severidade, onde as duas últimas aplicações foram associadas a multissítios, concordando com Cagliari 

(2018) que constatou que aplicações tardias de fungicidas sítio específico, associado ou não a diferentes 

multissítios, resultaram em maiores severidade da ferrugem-asiática da soja.  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não houve diferença estatística para as variáveis analisadas entre os diferentes programas de controle 

químico para ferrugem-asiática da soja. Apesar disso, o tratamento 2 (Fox Xpro, Fox Xpro, Sphere Max e 

Sphere Max) produziu 2,2 sc.ha-1 a mais que o tratamento 4 (Elatus, Elatus, Bravonil + Cypress e Bravonil 

+ Cypress) e 5,4 sc.ha-1 a mais que o tratamento 3 (Orkestra SC, Ativum, Versatilis + Status e Versatilis + 

Status). Com relação aos programas mistos (produtos de diferentes empresas), os tratamentos 5 (Fox 
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Xpro, Fox Xpro, Versatilis + Status e Versatilis + Status) e 6 (Fox Xpro, Fox Xpro, Bravonil + Cypress e 

Bravonil + Cypress), produziram 3,3 e 3,5 sc.ha-1 respectivamente, a menos, que o tratamento 2. Sendo 

assim, é importante que o agricultor escolha programas de controle químico que sejam eficientes no 

controle da ferrugem-asiática na cultura da soja e que tenham reflexo positivo no rendimento de grãos 

de soja. 
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ANEXOS 
Tabela 1 – Fungicidas utilizados em ensaio para comparar diferentes programas de controle químico para 

ferrugem-asiática da soja. cv. NS 5445 IPRO. Passo Fundo, RS, 2020. 

Tratamento 1º Aplicação 2º Aplicação 3º Aplicação 4º Aplicação 

1 Testemunha Testemunha Testemunha Testemunha 

2 
Fox Xpro 

Aureo 
Fox Xpro 

Aureo 
Sphere Max 

Aureo 
Sphere Max 

Aureo 

3 
Orkestra SC 

Assist 
Ativum 
Assist 

Versatilis 
Status 

Versatilis 
Status 

4 
Elatus 

Nimbus 
Elatus 

Nimbus 
Bravonil 
Cypress 

Bravonil 
Cypress 

5 
Fox Xpro 

Aureo 
Fox Xpro 

Aureo 
Versatilis 

Status 
Versatilis 

Status 

6 
Fox Xpro 

Aureo 
Fox Xpro 

Aureo 
Bravonil 
Cypress 

Bravonil 
Cypress 

  

Tabela 2 – Resultados de severidade (%), controle (%) e produtividade (sc/ha) em ensaio para comparar diferentes 
programas de controle químico para ferrugem-asiática da soja. Cv. NS 5445 IPRO. Passo Fundo, RS, 
2020 

Tratamentos 
Severidade  

 90 DAS1 
Severidade  

115 DAS 
Controle médio 

Produtividade 
(sc/ha) 

1 51,5 a2 68,1 a 0 55,3 b 

2 10,1 b 20,2 b 75 82,5 a 

3 15,2 b 28,9 b 64 77,1 a 

4 10,9 b 22,9 b 73 80,4 a 

5 11,9 b 23,8 b 71 79,3 a 

6 14,3 b 28,1 b 65 79,1 a 

C.V (%) 20,77 13,33 - - 

Média3± DP4 12,5 ± 2,2 24,8 ± 3,7 69,6 ± 4,9 79,7 ± 2,0 

1 DAS= Dias após semeadura; 2Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade do erro; 3Média dos tratamentos com fungicidas; 4DP = desvio padrão.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ACHADOS ECOGRÁFICOS DE UM ADENOCARCINOMA 

GÁSTRICO EM UM CANINO  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Ariadne Delanora 

CO-AUTORES: Taiane Rita Carnevalli 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bortolini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Os tumores gástricos são raros em cães e gatos quando comparados ao humano. Dados de literatura 

indicam incidência menor do que 1%. As neoplasias gástricas mais comuns são as de origem epitelial, 

representadas pelos carcinomas e adenocarcinomas que correspondem a cerca de 60 a 70%. O exame 

ecográfico é um método útil na avaliação da espessura da parede gástrica e seu padrão de estratificação. 

É o exame inicialmente indicado no rastreamento dos linfonodos regionais e na pesquisa de metástases. 

A ecografia ainda pode ser usada como guia para a coleta de citologia aspirativa com agulha fina de lesões 

gástricas, como também de linfonodos e áreas sugestivas de metástases. Já, a endoscópia permite 

avaliação direta de lesões presentes no epitélio gástrico e sua extensão. Durante esse exame, é possível 

ainda realizar a coleta de biopsia superficial. O objetivo do presente relato foi relatar um caso de 

adenocarcinoma gástrico em um canino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Setor de Diagnóstico por imagem do Hospital Veterinário do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade de Passo Fundo, um canino, fêmea, raça Chowchow, 08 anos de idade e 15kg 

de peso, apresentando manifestações clínicas de gastrite há mais de dois meses. A paciente já havia 

recebido tratamentos anteriores sem sucesso e realizado um exame ecográfico do abdome, que acusou 

espessamento da parede gástrica. A partir desses dados foram solicitados novos exames 

complementares. Nos quais, o hemograma apontou leucopenia por linfopenia, o painel bioquímico sérico 

sem alterações dignas de nota e a urinálise demonstrou densidade urinária diminuída, proteinúria e 
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cilindros granulosos. Novo exame ecográfico do abdômen foi realizado, no qual, foi observado estomago 

distendido por conteúdo gasoso, parede significativamente espessa em mucosa, presença de projeções 

de aspecto polipoide no lúmem gástrico e motilidade preservada. Os achados de imagem sugeriram 

gastrite crônica com hiperplasia da mucosa ou neoplasma gástrico. Para fins de diagnósticos foi sugerido 

endoscopia seguida de biopsia. Durante a endoscopia digestiva alta foi observado dilatação gástrica, 

incisura angular com presença de nodulação ulcerada, região de antro pilórico com mucosa atrofiada, 

nodular e perda da luz do órgão, válvula pilórica com perda de tônus muscular, perda de pregas da 

mucosa, presença de erosões em toda extensão do antro e edema grave. O diagnóstico sugestivo através 

da endoscopia foi de gastrite infiltrativa grave e/ou neoplasma gástrico. Durante o exame endoscópico 

foram coletadas biopsias para estudo histológico. O diagnostico histopatológico foi consistente com 

adenocarcinoa gástrico (alto grau) devido a característica infiltrativa e o tipo difuso de células em anel de 

sinete. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O achado ecográfico mais comum no carcinoma gástrico é o espessamento transmural associado à 

estratificação de parede alterada que se correlaciona com a distribuição do tumor de camadas desiguais. 

Essas características são fortemente sugestivas de carcinoma gástrico. No entanto, outras alterações 

murais associadas, como edema, inflamação, fibrose ou hemorragia, podem mascarar essa característica 

marcante. Desta forma é indispensável a realização da endoscopia seguida de biópsia. 

 

REFERÊNCIAS 

Daleck, C. R.; De Nardi, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro : Roca, 2016. 

Penninck, D.; D’Anjou, M. A. Atlas of small animal ultrasonography. 2 ed. Blackwell Publishing. 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

  

SURTO DE CERATOCONJUNTIVITE INFECCIOSA BOVINA EM 

BEZERRAS DA RAÇA HOLANDÊS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruno Maron Lewe  

COAUTORES: Gabriela da Fonseca Bezutti, Julian Scariot, Tatyana Mendes de Araújo 

ORIENTADOR: Ricardo Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina (CIB), também conhecida como pinkeye, é uma enfermidade 

ocular causada por Moraxella spp., de caráter estacional, que ocorre geralmente no final do verão e início 

de outono, devido ao aumento populacional de moscas, que são vetores da doença. Apresenta curso 

agudo, subagudo ou crônico e pode ser unilateral ou bilateral. Os sinais clínicos apresentados pelos 

animais acometidos são inicialmente lacrimejamento intenso e fotofobia, que evolui para opacidade da 

córnea e cegueira temporária em pouco tempo e em casos graves pode resultar em ulceração e cegueira 

permanente do animal. O presente trabalho relata um surto de Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina em 

oito bezerras da raça Holandês em uma propriedade no norte do estado do Rio Grande do Sul.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em um sistema de criação de bezerras em uma propriedade rural de produção de leite no interior da 

cidade de Sertão/RS, estavam estabuladas doze bezerras da raça Holandês com idade entre zero e dois 

meses e dessas, oito bezerras estavam com sinais de Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina (CIB). Todos os 

animais acometidos apresentavam sintomas clássicos da enfermidade como lacrimejamento intenso, 

fotofobia, opacidade e ulceração da córnea, sendo que duas já estavam com comprometimento total do 

globo ocular. No local em que os animais estavam, haviam muitas moscas, que são os principais vetores 

da doença. Há cerca de um mês antes da presença do médico veterinário no local, o proprietário havia 

realizado tratamento tópico, diretamente na conjuntiva ocular, com spray de Cloridrato de Oxitetraciclina 

e Hidrocortisona em todos os animais da propriedade que apresentaram sintomas de CBI, não obtendo 

o efeito esperado. O proprietário queixava-se que as bezerras estavam perdendo peso, além de algumas 

apresentarem prostração, depressão e evidente desconforto causado pelo extremo lacrimejamento e 
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descargas oculares purulentas. Os funcionários do local relataram que o número de animais acometidos 

pela moléstia aumentou significativamente ao longo de um período de trinta dias. Todos os doze animais 

do lote foram examinados clinicamente e os quatro aparentemente saudáveis foram separados dos 

demais, para evitar que fossem contaminados com a doença. Instituiu-se o tratamento de seis bezerras 

com injeção subconjuntival de Penicilina e Dexametasona (5mL / animal) com duas bezerras evoluindo 

para a realização de enucleação unilateral, pois estavam com comprometimento total do globo ocular. O 

diagnóstico de ceratoconjuntivite infecciosa bovina foi baseado nos sinais clínicos apresentados pelos 

animais. Levou-se em conta também o sistema de criação, a estação do ano e a presença de moscas no 

local, combinados com a terapia instituída aos animais. Nesse caso, a doença teve rápida disseminação e 

acometeu 66% dos animais estabulados, o que confirma o alto poder de contaminação e a alta 

suscetibilidade entre bovinos jovens. A CIB pode ocorrer em qualquer época do ano, porém os surtos 

ocorrem principalmente no verão e no outono (WILCOCK, 2007). O tratamento inicial com aplicação 

tópica de spray de Oxitetracilina e Hidrocortisona, realizado pelo proprietário das bezerras, não surtiu 

efeito devido ao uso inadequado do fármaco, que foi aplicado apenas uma vez ao dia, durante uma 

semana e pelo fato dos animais fecharem os olhos no momento da aplicação, o que dificultando o contato 

do medicamento com a conjuntiva ocular. Segundo Ward e Clark (1991), ao se fazer a opção pelo 

tratamento tópico com Oxitetraciclina, deve-se repetir a aplicação de três a quatro vezes ao dia, pelo fato 

do medicamento ser rapidamente eliminado pelo lacrimejamento intenso (COSTA et al., 2008). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ceratoconjuntivite infecciosa bovina é uma doença altamente contagiosa e que gera prejuízos com 

tratamento e descarte precoce dos animais. Acredita-se que, caso o diagnóstico tivesse sido realizado 

precocemente, a enfermidade não teria se propagado em quase todos os animais do lote e o tratamento 

para a patologia teria sido mais eficaz. Cuidados com higiene do local e controle de vetores, bem como 

o manejo profilático de doenças infeciosas, são de grande importância para a não propagação de  

  

REFERÊNCIAS: 

COSTA, G. M. et al., Descrição de um surto de ceratoconjuntivite infecciosa bovina em uma propriedade 

no sul de Minas Gerais, Brasil. Ciência Veterinária nos Trópicos, v. 11, n. 1, p. 25-29, 2008. 

WARD, D.A.; CLARK, S.E. Ocular Pharmacology. The Veterinary Clinics of North America - Large Animal 

Practice, v.7, p.779-791, 1991. 

WILCOCK, B. P. C. Infectious bovine keratoconjuctivitis. In: Maxie M.G. (Ed.), Jubb, Kennedy, and Palmer's 

Pathology of Domestic Animals, v.1, p. 492-493.   Saunders Elsevier, Philadelphia. 2007.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PROGRAMA DE CRUZAMENTO E MELHORAMENTO GENÉTICO 

DE UMA RAÇA DE SUÍNOS LOCALMENTE ADAPTADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caren Chaves Loss  

COAUTORES: Arthur Nery da Silva, Ana Julia Bonfanti Conterato, Fernanda Luiza Facioli, Isadora 
Gasparin, Juliano Oliveira da Cruz, Lucas Mallmann Löf, Luiz Artur Legal 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ricardo Zanella 

UNIVERSIDADE: Laboratório de Genética e Biotecnologia Veterinária - Medicina Veterinária - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O melhoramento genético visa transmitir características selecionadas para posteriores indivíduos através 

do cruzamento genético.  Desenvolver maior produtividade, resistência e qualidade do produto são 

atributos desejáveis na criação de animais de produção. Perante a isto, investimos no cruzamento entre 

raças localmente adaptadas, como a raça Moura e demais cruzamentos locais, avaliando a taxa de 

transferência da característica casco de mula aos produtos da prole. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a avaliação da taxa de transferência da característica de casco de mula, foi acompanhado seis 

cruzamentos de um mesmo suíno da raça Moura, com a característica casco de mula, em cinco matrizes 

de diferentes raças produtoras de carne, com a característica de casco bipartido. Os animais foram 

mantidos em baias coletivas, divididos em lotes, recebiam alimentação duas vezes ao dia, com água à 

vontade. Durante oito meses, foi realizado o acompanhamento pós parto destes seis lotes, e feita a 

verificação física de todos os produtos, com o registro de presença ou não da característica casco de 

mula, além de coleta de amostras para análise de marcadores moleculares para características de casco-

de-mula e pesagem dos animais. Seis animais foram selecionados aleatoriamente para radiografia dos 

membros torácicos e pélvicos, sendo realizado o laudo para observar o estágio de evolução da fusão da 

terceira falange e sesamoides destes indivíduos. 

Os cruzamentos foram advindos do mesmo leitão Moura, carregando consigo a característica de casco 

de mula (CM), característica alvo do experimento, sendo diferidas apenas as matrizes, as quais todas 
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eram casco bipartido (BP).  Concluiu-se que o cruzamento resultante do suíno Moura (casco de mula) X 

Matrizes (bipartido) foi o seguinte: Lote 1 apresentou cerca de 33,3% de transferência da característica 

alvo; Lote 2, 57,1%; Lote 3, 50%; Lote 4, 66,6%; Lote 5,50% e Lote 6, 28,5% de transferência da 

característica.  

Dos produtos fêmeas e machos com a característica casco de mula, o percentual de apresentação foi: 

Lote 1 apresentou cerca de 33,3% de fêmeas CM, e 33,3 dos machos; Lote 2 50,0% de fêmeas CM, e 

60,0% dos machos; Lote 3, não apurado; Lote 4, 66,6% de fêmeas CM, e 66,6% dos machos; Lote 5, 40,0% 

de fêmeas CM, e 75,0% dos machos e Lote 6, 100% de fêmeas CM, e 0% dos machos.  

Relacionado ao estágio de evolução da união da terceira falange e sesamoides, as radiografias 

evidenciaram fusão total da falange distal dos membros torácicos (MT) e parcial fusão dos sesamoides, 

enquanto os membros pélvicos (MP) caracterizavam fusão em estágio evolutivo inicial. 

Os membros torácicos apresentaram achados radiográficos característicos de fusão completa entre as 

terceiras falanges dos dedos III e IV como característica geral. Em determinados indivíduos, encontrava-

se também fusão completa entre as terceiras falanges e ossos sesamoides distais dos dedos III e IV dos 

MT. Por vezes, identificou-se a presença de apenas um osso sesamoides centralizado entre a II falange 

dos dedos III e IV.  Nos membros pélvicos evidenciou-se início do processo de calcificação interfalangeana 

distal dos dedos III e IV. Em determinados casos, a calcificação interdigital fusionava-se com os ossos 

sesamoides distais. Em um caso isolado, o suíno apresentava III falange totalmente fusionada dos dedos 

III e IV, articulando-se com a II falange totalmente fusionada com os ossos sesamoides, dos respectivos 

dedos, típicas características dos MT. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os cruzamentos da raça Moura x Matrizes produtoras de carne, apontaram que foi possível verificar alta 

variabilidade e herdabilidade do fenótipo de casco de mula. 

Com o estudo radiográfico concluiu-se que os indivíduos afetados pela mutação genética resultando em 

um casco fundido, indicou que a fusão interfalangeana distal, media e sesamoide, dos membros torácicos 

é mais avançada que os membros pélvicos. Sendo assim, animais com apresentação ungulada nem 

sempre haviam a fusão das falanges. 

 

REFERÊNCIAS: 

EUCLIDES FILHO, K. MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL NO BRASIL: FUNDAMENTOS, HISTÓRIA E 

IMPORTÂNCIA. Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 1999. 63p. 

FÁVERO, JERÔNIMO., ABATE DE SUINOS INTEIROS – VISÃO BRASILEIRA., 1ª Conferência Internacional 

Virtual sobre Qualidade de Carne Suína, Concórdia, SC: Embrapa Suínos e Aves, 2000, pg 212. 
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IDENTIFICAÇÃO E INCIDÊNCIA DE FUNGOS EM SEMENTES DE 

SOJA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carine Novelo 

COAUTORES: Dariana Aparecida Hences, Lucas Jacob Wagner, Maiken Rizzi, Matheus Tolotti, Roger 
Vinciguerra Mentz. 

ORIENTADOR: Paloma Alves da Silva Sexto, Fernanda Gracieli Machado Brum. 

UNIVERSIDADE: Centro De Ensino Superior Riograndense - CESURG 

 

INTRODUÇÃO: 

A soja (Glycine max [L.] Merrill) tem seu centro de origem no leste da Ásia, mais precisamente no 

nordeste da China (HYMOWITZ, 1970). Possui grande importância no cenário agrícola mundial, sendo 

uma das culturas mais semeadas em todo o mundo, sendo que sua área de plantio está sempre em 

expansão (LEMES, E. S et al, 2016).A qualidade sanitária das sementes é de extrema importância. A 

maioria das doenças que ocorre na cultura da soja é causada por patógenos que são transmitidos pelas 

sementes (GOULART, 1997). Nas sementes de soja, já foram identificados inúmeros fungos, sendo que 

um grande número deles são potencialmente fitopatológicos como: Pythium, Phomopsis spp., 

Colletotrichum truncatum, Fusarium sp., Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora spp, Aspergillus spp., 

Penicillium spp., alternaria sp., Rhizoctonia solani (DARONCO M. V., 2013). Este trabalho teve por 

objetivo analisar a sanidade das sementes de soja, a fim de identificar e a incidência dos fitopatógenos 

presentes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Biologia e Química do Centro de Ensino Superior 

Riograndense - CESURG, situado no município de Sarandi/RS, localizado geograficamente na latitude 

27° 56’ 38”, longitude 52° 55’ 23” e altitude de 503 m. A cultivar de soja utilizada para a realização da 

pesquisa foi a BRASMAX ZEUS 55I57RSF IPRO. 
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Para a qualidade sanitária foi realizada a assepsia das sementes em solução aquosa de hipoclorito de 

sódio a 1%, e em seguida enxaguadas 3 vezes com água destilada esterilizada. Posteriormente, as 

sementes foram isoladas em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), segundo Fernandez (1995), 

preparados em 1800 mL (400 g batata, 12 g ágar e 20 g açúcar) em quatro beckers de 2000 mL, com uso 

de antibiótico Streptomicina (0,4 g). 

Foram usados 4 gerbox contendo 50 sementes para serem analisadas, sendo que estes mantiveram- se 

conduzidos em câmara de crescimento a 25±2 ºC e fotoperíodo de 12 horas luz/escuro durante sete 

dias, até o início da esporulação dos fungos. Após, cada semente foi analisada com auxílio de 

microscópios estereoscópicos, identificando os fungos a ela associados conforme o Manual de Análise 

Sanitária de Sementes – RAS (BRASIL, 2009) e por auxílio do uso de escalas diagramáticas para aferir a 

incidência dos mesmos. 

Conforme a figura 1, observa-se que foram encontrados nas sementes, fungos oriundos do campo ou 

de contaminação natural. Nas repetições, identificou-se a partir da análise os fungos: Alternaria spp., 

Fusarium spp (podridão vermelha da raiz), Aspergillus spp., (podridão das sementes) e Colletotrichum 

truncatum (antracnose). O fungo Aspergillus spp. está associado à deterioração de sementes, em 

condições de armazenamento inadequado. A contaminação de sementes por esse fungo pode ocorrer 

após a colheita ou durante o armazenamento das sementes (DHINGRA et al., 1985; MACHADO, 1988). 

O fungo de maior incidência identificado no experimento foi o Alternaria spp. (Figura 2). Este é um fungo 

saprofítico, causador da doença conhecida como mancha de alternaria, a qual caracteriza-se pela 

ocorrência de um círculo preto no local da penetração do fungo, com um halo amarelecido ao redor, 

não se desenvolvendo sobre as nervuras mais espessas e causando a desfolha das plantas. O fungo da 

Alternaria spp. produz conídios em forma de clava ou pêra invertidos, ovóides ou elipsóides, formados 

em longas cadeias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da análise fitossanitária realizada nas sementes de soja não tratadas, constatou-se um número 

expressivo de fungos, observando uma maior incidência do fungo Alternaria spp. Com este trabalho, 

ressalta-se a importância da realização do teste de sanidade em sementes, a fim de identificar seus 

fitopatógenos e o correto tratamento das mesmas. 
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LEMES, E. S.; ASSIS, B. D.; TAVARES, C.L.; JUNIOR, B. C. J.; OLIVEIRA, S.; TUNES, M. L.; MENEGHELLO, E. 
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ANEXOS 
 

 

Figura 1 -- Meios de cultura BDA com sementes de soja esporulando fungos nas quatro repetições.  

 

Fonte: Dados dos autores (2019). 

 

 

Figura 2 - Média da incidência de fungos encontrados em sementes de soja não tratadas em meio BDA.   

  

Fonte: Dados dos autores (2019).  
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(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

CETOACIDOSE EM CANINO PORTADOR DE DIABETES 

MELLITUS SECUNDÁRIA À HIPERADRENOCORTICISMO - 

RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carolina Geraldi da Silva 

COAUTORES: Amanda Carolina Cole Varela, Vitória Cadore Costa, Daiane Bavaresco 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Carlos Eduardo Bortollini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A diabetes mellitus é uma desordem metabólica, comum em cães, decorrente de uma deficiência de 

insulina e que cursa com hiperglicemia e glicosúria persistentes. Doenças concomitantes ou primárias à 

diabetes melittus, como o hiperadrenocorticismo, dificultam o manejo do animal diabético, podendo 

causar complicações. A cetoacidose diabética é uma complicação metabólica de condição emergencial, 

com possível ocorrência em pacientes portadores de diabetes mellitus quando há deficiência de insulina 

combinada a excesso de hormônios hiperglicemiantes. O paciente diabético pode entrar em quadro de 

cetoacidose devido à tratamento inadequado ou intercorrências, como situações de estresse, infecções, 

inflamações ou outros distúrbios hormonais, como hiperadrenocorticismo não tratado, primário à 

diabetes. Os aspectos clínicos da cetoacidose diabética e da diabetes mellitus secundária ao 

hiperadrenocorticismo, assim como o diagnóstico e tratamento desses quadros serão abordados no 

presente relato. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendida no Hospital Veterinário da UPF, uma fêmea canina sem raça definida, com 14 anos e sinais 

como decúbito lateral, respiração de Kussmaul, depressão e hálito cetônico. A paciente apresentava 

histórico precedente de diabetes mellitus e era tratada com insulina intermediária (NPH) há 12 meses. A 

glicemia apresentava-se superior a 700mg/dL e o diagnóstico foi de cetoacidose diabética. A terapia de 

escolha foi insulinoterapia regular, na dose de 10ul para cada 100ml de soro fisiológico 1 gota/s, não 

responsivo, foi administrado 2ul de insulina regular SC, e diminuindo o gotejamento conforme 
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diminuição da glicose. Após terapia intensiva por 20 horas, foi suspensa a insulina intensiva e a paciente 

ficou estável. Nos exames solicitados, o hemograma revelou como única alteração, a trombocitose 

(675000mm³; VR:200000 a 500000 mm³ ). O perfil bioquímico apresentou aumento nos níveis séricos de 

colesterol total (407mg/dL; VR:110 a 300 mg/dL), fosfatase alcalina (1690UI/L; VR:<164UI/L), glicose 

(244mg/dL; VR:74 a 126mg/dL) e triglicerídeos (252md/dL; VR:<98mg/dL) as demais dosagens séricas 

apresentaram-se dentro dos limites normais para a espécie. Na urinálise, foi observado glicosúria, 

cetonúria, bilirubinuria, bacteriúria, gotículas de gordura e cilindros granulosos, sem mais alterações. 

Com os exames sugestivos de hiperadrenocorticismo, foi solicitado teste de supressão por baixa dose de 

dexametasona. A dosagem sérica de cortisol basal apresentou 5,8 mcg/dL (VR: 5,0 a 55,0ng/ml), após 4 

horas revelou valor de 0,5mcg/dL(VR: <1,4MCG/dL) e após 8 horas apresentou valor de 2,8mcg/dL 

(VR:<1,4mcg/dL), confirmando a suspeita de hiperadrenocorticismo hipófise dependente. Foi instituído 

o seguinte tratamento: trilostano 20mg 1x/dia; insulina 10ul/dia, e recomendação dietética para cão 

diabético. Haja visto que há um antagonismo da ação da insulina e os efeitos gliconeogênicos provocados 

pelo excesso de cortisol, estima-se que 10% dos animais acometidos por hiperadrenocorticismo 

desenvolvam diabetes mellitus (HERRTAGE, 2009). Além dos sinais típicos, como poliúria, polidipsia e 

polifagia, o paciente com hiperadrenocorticismo pode apresentar trombocitose, hiperglicemia, aumento 

nos níveis séricos de FA, ALT, colesterol, triglicerídeos e glicosúria (HERRTAGE; RAMSEY, 2015). O teste 

de supressão com dexametasona é considerado o teste de escolha para o diagnóstico definitivo de HAC, 

e o fármaco escolhido foi trilostano, que atua bloqueando a síntese de glicocorticoides e 

mineralocorticoides (NELSON, 2015). A cetoacidose diabética ocorre quando há deficiência de insulina, 

combinada a excesso de hormônios hiperglicemiantes. O diagnóstico desta pode ser estabelecido através 

da detecção de cetonúria e de acidose metabólica além de hiperglicemia e cetonemia (NELSON, 2015). A 

insulina regular cristalina é a de escolha para o tratamento de cetoacidose diabética, pois é de rápida 

ação, evitando maior produção de cetonas (JERICÓ, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Havia suspeita de hiperadrenocorticismo sendo a causa do diabetes mellitus e, por consequência, a 

cetoacidose, na paciente relatada. Sendo feito o tratamento intensivo com insulina regular, fechou-se o 

diagnóstico de hiperadrenocorticismo. A prevenção de recidiva da cetoacidose ocorre com controle 

glicêmico e tratamento da causa primária da diabetes mellitus, nesse caso, o hiperadrenocorticismo. 
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(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

TROCLEOPLASTIA EM CUNHA EM CANINO COM LUXAÇÃO 

MEDIAL DE PATELA – RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carolina Geraldi da Silva 

COAUTORES: Valéria Petrobelli, Amanda Carolina Cole Varela, Daiane Bavaresco 

ORIENTADOR: Michelli Wesphal de Ataíde 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A luxação de patela é uma patologia da articulação fêmoro-tíbio-patelar que provoca o deslocamento da 

mesma, da sua posição normal que quando não corrigida, pode levar a doença articular degenerativa. 

Pode ocorrer de forma congênita ou traumática, uni ou bilateral. A luxação medial é mais comum em 

cães de raças pequenas, enquanto a luxação lateral é mais comum em raças grandes, conforme Hulse e 

Johnson, 2005. Nos graus mais leves muitas vezes o pet não apresenta sintomas da doença; nos graus 

três e quatro, mancam e sentem dor devido às alterações no joelho, geralmente levando a necessidade 

de cirurgia de correção. O diagnóstico é realizado através de anamnese, exame ortopédico e avaliação 

radiográfica para determinar o grau de deformidade do membro e o grau de doença (Fossum, 2014). O 

presente relato objetiva descrever um caso de luxação medial de patela grau dois bilateral em um cão da 

raça Pinscher, frisando a importância dos cuidados pós operatórios em cirurgias ortopédicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um canino, fêmea, da raça Pischer, 1 ano de idade foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade 

de Passo Fundo (HV-UPF), com histórico de claudicação com apoio dos membros pélvicos. Ao exame 

ortopédico, observou-se rotação lateral dos joelhos. À palpação de ambas as articulações fêmoro-tíbio-

patelares foi observada luxação medial de patela grau 3. O paciente foi submetido à avaliação 

radiográfica de ambas as articulações, sendo verificada a posição ectópica (medial) das patelas direita e 

esquerda. O paciente foi submetido à intervenção cirúrgica em joelho direito, onde foram realizadas após 

incisão de pele parapatelar lateral direita, divulsão do subcutâneo, hemostasia, artrotomia lateral (Fig. 

1A) inspeção articular e verificação de ligamentos cruzados e meniscos, os quais se encontravam 

íntegros.   Trocleoplastia em cunha (Fig. 1B), resseccionando o excesso de cápsula articular lateral (Fig. 
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1C) e, posteriormente, imbricação da cápsula articular lateral (capsulorrafia) (Fig. 1D), de eversão. Em 

seguida, foi realizada a redução do tecido subcutâneo de maneira que o músculo posicionasse a patela 

na tróclea corrigida, reparando o desvio medial e reduzindo a luxação. Por fim foi realizada a dermorrafia 

com sutura intradérmica. O tutor foi orientado a manter o animal em espaço restrito, com repouso 

absoluto por sete dias e mesmo após esse período, não subir degraus ou escadas e fisioterapia pelos 

posteriores três a quatro meses, para então receber alta cirúrgica. Após 15 dias da cirurgia, o animal 

retornou ao hospital apresentando deiscência cirúrgica devido à falta de cuidados pós operatórios. O 

animal foi encaminhado ao bloco cirúrgico pela necessária reintervenção cirúrgica, onde foi realizada 

incisão, limagem da trocleoplastia, osteotomia da crista da tíbia com bisturi e transposição e colocação 

de pino 1mm para fixação no ângulo de 15 graus lateralmente. Após, foi imbricado e festonado. 

Posteriormente, foi reduzido com sutura contínua simples, e por fim, sutura intradermica. O tutor foi 

orientado novamente para a importância dos cuidados pós-operatórios no sucesso do tratamento, além 

de indicação para futura cirurgia de correção de luxação patelar medial de membro contralateral. A 

decisão sobre qual ou quais técnicas devem ser utilizadas depende do grau de luxação patelar e do 

comprometimento dos tecidos moles (MOSTAFA A.A., et al., 2008). Neste caso, foram realizadas 

artrotomia lateral, seguido de trocleoplastia com osteotomia parcial de fêmur direito. Redobrar os 

cuidados no pós-operatório em cirurgias ortopédicas é se suma importância para um bom prognóstico 

cirúrgico (JERRAM, R.M, 1997), sendo um pós operatório difícil, o tutor deve ser orientado a manter o 

animal em repouso pós cirurgia, sem movimentação intensa, voltando às suas atividades normais em no 

mínimo 90 dias pós cirúrgicos, evitando deiscência (JERRAM, R.M, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a técnica de trocleoplastia em cunha e de imbricação da cápsula articular medial 

apresentam sucesso no tratamento para luxação medial de patela. Todavia, a falta de cuidados no pós 

operatório pode ocasionar deiscência, sustentando a importância de seguir a prescrição do médico 

veterinário até a alta do paciente. 
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ANEXOS 

 

Figura 1.  Canino, fêmea, de raça Pinscher, submetido à cirurgia de correção de luxação medial de patela direita 
grau dois. Imagem durante o reposicionamento patelar na tróclea do fêmur direito: (A) artrotomia 
parapatelar lateral direita, (B) trocleoplastia em cunha, (C) ressecção do excesso de cápsula articular 
lateral, (D) capsulorrafia. 
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DISGERMINOMA OVARIANO EM CANINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caroline Canova Cortese.  

COAUTORES: Thaisi Piazza, Leila Costella, Jéssica Cristina Peretti, Elisa de Oliveira Soares, Christian 
Tesser, Tanise Policarpo Machado. 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O disgerminoma é uma neoplasia proveniente de células germinativas e raro em todas as espécies 

(FOSTER, 2013). A etiologia desta neoplasia ainda é desconhecida em medicina veterinária, mas sabe-se 

que em humanos, o estrogênio é um fator de risco (PODESTA; CAQUIAS, 2020). Acomete principalmente 

fêmeas idosas entre 10 e 14 anos. Não há predileção racial, porém ocorre mais comumente na raça Boxer 

(PODESTA; CAQUIAS, 2020; OLIVEIRA et al, 2016). O disgerminoma é caracterizado por apresentar um 

padrão sólido, altamente celular e inúmeras figuras de mitose (OLIVEIRA et al, 2016). Este trabalho tem 

como objetivo relatar um caso de disgerminoma ovariano em um canino, diagnosticado no Laboratório 

de Patologia Animal (LPA) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) da Universidade 

de Passo Fundo (UPF), caracterizando seus achados  anatomopatológicos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O caso ocorreu em um canino, fêmea, 9 anos de idade, da raça Poodle, que pesava, aproximadamente, 4 

kg. O animal foi atendido no Hospital Veterinário da UPF, quando foi relatado pelo tutor sangramento 

vulvar há 15 dias, suspeitando-se de piometra. Foi realizado exame ultrassonográfico, que evidenciou 

massa caudal à bexiga, heterogênea e hipoecogênica, medindo 5,2x3 cm; ovário esquerdo heterogêneo 

medindo aproximadamente 1,8x1,2 cm. A paciente foi encaminhada para cirurgia, com observação de 

massa em ovário esquerdo e realização de ovariohisterectomia. O útero com os ovários foram 

encaminhados para o LPA para realização de exame anatomopatológico. Macroscopicamente, o corpo 

uterino e os cornos uterinos apresentavam aspecto cístico com conteúdo líquido acastanhado. O ovário 

esquerdo era aumentado de tamanho, com formato arredondado, de superfície regular e consistência 

macia a firme. Aos cortes, presença de massa não encapsulada, de aspecto homogêneo, brancacenta com 

áreas enegrecidas e focos de hemorragia. O ovário direito não apresentava alterações. As amostras foram 
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coletadas e fixadas em formalina 10% e processadas, por métodos convencionais, para ontenção de 

lâminas coradas com Hematoxilina e Eosina. No ovário esquerdo, constatou-se proliferação densamente 

celular, arranjada em ninhos separados por discretos septos de tecido conjuntivo. Os componentes 

celulares eram grandes e poliédricos, com citoplasma escasso e eosinofílico, núcleos grandes com 

cromatina granular e nucléolos evidentes em número de 1 a 4. O índice mitótico era de 57 mitoses em 

10/CGA, a maioria bizarra. Constatou-se, ainda, agregações focais de linfócitos, hemorragia multifocal 

moderada e marcada anisocariose. Esses achados foram consistentes com disgerminoma ovariano. Os 

achados histopatológicos do útero consistiram de hiperplasia endometrial cística em corpo uterino e 

cornos uterinos; no ovário direito, havia presença de folículos e corpos lúteos. Os pacientes acometidos 

podem apresentar estro irregular, hiperplasia endometrial cística e piometra (PODESTA; CAQUIAS, 2020). 

O disgerminoma apresenta-se como uma massa branca sólida, friável e lobulada, com áreas de 

hemorragia e necrose; geralmente de ocorrência unilateral (FOSTER, 2013). Aspectos similares foram 

observados no presente caso. Os achados histopatológicos  observados foram característicos de 

disgerminoma ovariano. Entretanto, embora o neoplasma apresente-se altamente celular, com elevado 

índice mitótico e mitoses bizarras, as metástases são raras (FOSTER, 2013; OLIVEIRA, 2016). A raridade 

com que essa neoplasia é diagnosticada em fêmeas caninas pode estar relacionada com a realização 

precoce de ovariohisterectomia. Contudo, a patologia aqui diagnosticada poderia ter sido evitada com 

esse procedimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Cabe destacar que é imprescindível a realização do exame histopatológico, pois somente com este é 

possível obter o diagnóstico e, assim, diferenciar de outros neoplasmas ovarianos como o teratoma e o 

teratocarcinoma.  Além disso, ressalta-se a importância da castração como prevenção das afecções do 

sistema genital.       
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INTRODUÇÃO: 

A enterite proliferativa ou síndrome hemorrágica intestinal é causada pela bactéria Lawsonia 

intracellularis, provocando proliferação celular e hemorragia no intestino delgado (ZACHARY, 2013). 

Acomete diferentes espécies, particularmente suínos e equinos (GUEDES; OLIVEIRA, 2016). Há duas 

formas de apresentação clínica, aguda que acomete suínos entre 4 e 12 meses e a crônica em leitões 

entre 6 e 20 semanas (GUEDES; OLIVEIRA, 2016). É caracterizada por ser uma doença de alta 

transmissibilidade entre os animais, gerando grande perda econômica (FERREIRA; LIMA, 2017). A 

transmissão ocorre pela ingestão da bactéria por meio de fômites contaminados com fezes (ZACHARY, 

2013). Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de enterite proliferativa hemorrágica em um 

suíno, diagnosticado no Laboratório de Patologia Animal (LPA) da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária (FAMV) da Universidade de Passo Fundo (UPF), caracterizando seus achados 

anatomopatológicos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O caso ocorreu em um suíno, fêmea, de 8 meses de idade, sem raça definida, pesando 120kg, proveniente 

de uma propriedade do município de Passo Fundo-RS. O animal apresentava diarreia pastosa enegrecida 

na região perineal e foi encontrado morto. O cadáver foi encaminhado ao LPA para a realização de 

necropsia. Foi relatado que no ano anterior, de um total de 40 animais, 4 apresentaram o mesmo quadro 

clínico. Destes, 3 se recuperaram e um veio a óbito. À necropsia, constatou-se presença de fezes 

amolecidas e escurecidas na região perineal, no intestino delgado foi possível observar presença de 

abundante conteúdo hemorrágico, por vezes, com formação de numerosos coágulos, que acentuava-se 
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a partir do íleo, válvula ileocecal e intestino grosso. Amostras de todos os órgãos foram coletadas, fixadas 

em formalina 10%, processadas por métodos convencionais e coradas com hematoxilina e eosina. A 

avaliação histopatológica do intestino delgado evidenciou infiltrado inflamatório misto, principalmente 

linfoplasmocitário e histiocitário, e número reduzido de células caliciformes. Observou-se, ainda, discreta 

a moderada perda de arquitetura tecidual com fusão das vilosidades e hiperplasia dos folículos linfoides, 

além de hemorragia multifocal moderada. Embora a  imuno-histoquímica seja considerada padrão ouro 

para diagnóstico da bactéria em cortes histológicos. Estes achados foram consistentes com enteropatia 

proliferativa hemorrágica (GUEDES; OLIVEIRA, 2016). Os sinais clínicos e achados macroscópicos foram 

compatíveis com a apresentação aguda da doença (GUEDES; OLIVEIRA, 2016). Nesse caso, a enfermidade 

acometeu apenas um animal, o que não é esperado, visto que é uma doença infectocontagiosa e, 

portanto, o isolamento dos animais acometidos e a vacinação dos demais é fundamental para o controle 

e prevenção da doença (GUEDES; OLIVEIRA, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A macroscopia, que no presente relato trata-se do exame de necropsia, seguida da histopatologia 

constituem o anatomopatológico, exame fundamental para obter o diagnóstico em casos de óbito. 

Assim, destaca-se a importância da patologia, permitindo controlar e prevenir uma enfermidade 

adequadamente, através do conhecimento e da compreensão das lesões e da sua patogenia.      
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INTRODUÇÃO: 

Durante o período em que a pesquisa foi realizada, buscou-se entender qual a relação que a planta de 

interesse( Conyza spp) tem com a forma de adubação do solo. 

Uma das justificativas que há para este trabalho é de que em lavouras já implantadas a incidência de 

buva é maior do que em campos nativos e áreas que não sofreram o tipo de adubação agrícola.  

Para tanto, após a realização da primeira etapa, foi possível definir quais seriam os tratamentos de nosso 

interesse, para podermos comprovarmos as hipóteses e os experimentos já testados na etapa com solo.  

Outra justificativa e de que não há pesquisa nesta área, e sabe-se muito pouco sobre esta relação  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho de pesquisa desenvolvou-se nos Laboratórios  Uso e Manejo do Território e de Recursos 

Naturais e Laboratório de Análise de Sementes, na Universidade de Passo Fundo- UPF. A pesquisa foi 

realizada com sementes de buva, onde se avaliou sua germinação e desenvolvimento em diferentes 

soluções nutritivas com diferentes nutrientes, e após em solo com diferentes formas de adubação.  
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A solução aquosa parte da metodologia de uma solução nutritiva de Hoagland e Arnon, que normalmente 

é usada em trabalhos como estes. Porém essa parte de um solução com regendentes puros de nosso 

interesse. 

A solução nutritiva é feita a partir de quatro nutrientes e duas faixas de pH's, Fósforo (P), Potássio (K), 

Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg). Estes foram aplicados de forma isolada ou conjunta,sendo da mesma forma 

para ambos os pH's. As solução foram elaboradas com água destilada e reagentes puros. 

O experimento contou com quinze tratamentos, incluindo controle, conduzidos em DIC, as unidade 

experimentais foram caixas gerbox em câmaras de germinação (12 horas de fotoperíodo à 24º C.) por 

quinze dias, onde nos primeiro dez dias foi acompanhada a germinação e ao fechar o décimo quinto dia, 

as plântulas foram mensuradas. 

Ao finalizar as etapas laboratoriais, passou-se a fase de avaliação estátistica e interpretação de 

resultados. 

Avaliou-se a germinação, o índice de velocidade de germinação (IVG) e tamanho de parte aérea e raíz.  

Os resultados podem ser considerados como antagônicos ou sinergicos à testemunha (água destilada). 

Um dos resultados esperados é de que a germinação seria maior em caixas com fósforo, o que não se 

mostrou verdadeiro no experimento, o fósforo apenas mostrou resultados aliado aos outros nutrientes, 

porém o cálcio mostrou ser importante na para o desenvolvimento, mostrando diferentes percentagens 

de germinação.  

Após a constatação desses dados, iniciou-se a segunda etapa. Nesta utilizou-se adubo comercial aplicado 

de diferentes formas sobre solo posto em bandejas e postos para germinar também em câmaras de 

germinação (12 horas de fotoperíodo à 24ºC). 

Foram 14 tratamentos, incluindo o controle. Aplicando calcário filler(fonte de cálcio e magnésio) em 

superfície e incorporado. Assim como: superfosfato triplo (fonte de fósforo) e cloreto de potássio(fonte 

de potássio). Sobre isto foi semeado um miligrama de semestes de Conyza spp( equivalente a 400 

sementes de buva). 

Essas foram molhadas regularmente, e para a avaliação de sua germinação, foi realizada a contagem por 

quinze dias. E ao vigésimo primeiro dia, foi realizada a mensuração de tamanho de parte aérea e raíz, 

contagem de pêlos radiaciais e pesagem de massa verde e massa seca. 

Após todo o levantamento de dados, e análise estatística foi possível fazer o comparativo entre 

experimentos, e comprovarmos as hipóteses e os resultados que já haviamos obtido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após o final do trabalho é possível perceber que o cálcio possui grande influência no desenvolvimento 

da planta, assim como o potássio, mas, o fósforo aliado a estes, faz com que o desenvolvimento seja 

acentuado.No solo, essa dinâmica foi confirmada, não ao se falar de todo o estabelecimento da Conyza, 

mas tem interferência em fases, e a forma que ela busca para ser uma planta competitiva na área.  

Outro resultado obtido foi a submissão de artigo a uma revista internacional A2.  
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AÇÃO IN VITRO DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICAS FRENTE A 

LISTERIA MONOCYTOGENES FORMADORA DE BIOFILMES 

 

AUTOR PRINCIPAL: César Augusto Franceschetto Mangoni 

COAUTORES: Juliana Sousa Bogéa, Luciane Manto, Lára Franco dos Santos; Carla Patrícia Freitas; 
Jucilene Sena dos Santos; Francieli Gottardo; Lara Spagnol; Lucas Karpinski Risson; Bárbara Biduski. 

ORIENTADOR: Luciana Ruschel dos Santos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Listeria monocytogenes é uma bactéria Gram-positiva, causadora de listeriose, uma importante Doença 

Veiculada por Alimentos (DVAs). Devido à capacidade de formar biofilmes e aderir em superfícies, esse 

patógeno pode permanecer em instalações de processamento de alimentos e contaminar os produtos 

finais. A resistência a sanitizantes perpetua populações viáveis, mas não cultiváveis (VBNC) em superfícies 

como aço inoxidável, vidro e poliestireno. A presença de biofilmes nas superfícies e nos alimentos é um 

problema grave o que justifica a aplicação de substâncias capazes de inibir sua formação. As Bactérias 

Ácido Láticas (BALs) são consideradas promissores bioconservantes com potencial antimicrobiano e 

atuação na inibição da formação de biofilmes de microrganismos patogênicos. Nesse contexto, avaliou-

se a capacidade de inibição ou competição das BALs frente à formação de biofilmes de L. monocytogenes 

em microplacas de poliestireno. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizadas as BALs: Bifidobacterium animalis, Lactobacillus fermentum, L. plantarum, L. salivaris e 

L. acidophilus. A cepa de L. monocytogenes (L4) foi isolada de esteiras de transporte de poliuretano de 

um abatedouro avícola e submetida a ensaios de capacidade de adesão e resistência a sanitizantes em 

microplacas estéreis de poliestireno. A cepa padrão liofilizada L. monocytogenes ATCC 7644 foi utilizada 

como controle positivo. As BALs foram incubadas em caldo MRS a 37°C por 24h e o sobrenadante obtido 

por centrifugação, filtrado e parcialmente purificado. A atividade antimicrobiana das BALs foi verificada 
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em Agar difusão e tetraciclina como controle positivo. As BALs com maiores halos de inibição foram 

selecionadas para os ensaios de capacidade de adesão em placas de microtitulação de poliestireno. Para 

essa avaliação, culturas de Listeria L4 e ATCC7644, e das BALs B. animalis e L. plantarum foram 

transferidas para placas de 96 poços e incubadas a 30 e 37°C (Rodrigues et al., 2010). A leitura foi feita 

em ELISA com absorbância a 550 e 595 nm e as amostras classificadas como formadora de biofilme e não 

formadora de biofilme. Para avaliar a inibição de L4 e ATCC7644 em poliestireno, estas foram incubadas 

juntamente com as BALs a 30 e 37 °C por 48 e 72 h respectivamente. Para a avaliação da competição das 

BALs frente a adesão da Listeria, as placas foram incubas a 30 e 37 °C por 48 h com leitura em ELISA 550 

e 595 nm. Para verificar o número de microrganismos aderentes viáveis, três poços foram lavados e 

raspados e as suspensões foram plaqueadas em Ágar Palcam por drop plate a 37°C por 24 a 48h. Todos 

os ensaios foram realizados em triplicata e analisados estatisticamente com o programa Excel e PASW 

Statistics-SPSS 17(IBM Co.) com intervalo de confiança de 95%. Os resultados (Tabela 1) mostram que 

apenas B. animalis e L. plantarum apresentaram ação antimicrobiana semelhante ao encontrado por 

Haraguchi et al. (2019). Quanto à adesão em placa de poliestireno, tanto L. monocytogenes quanto as 

BALs selecionadas formaram biofilmes a 30 e 37°C. Em relação ao teste de inibição (Figura 1), quando 

comparadas às contagens de UFC nas duas temperaturas testadas, o maior Log₁₀UFC/ml foi determinado 

a 37°C. Quanto à competição (Figura 2), o inverso pode ser observado, onde o maior Log foi obtido à 

temperatura de 30°C. Morandi et al. (2019) observaram inibição de crescimento de L. monocytogenes 

por L. plantarum em superfície de poliestireno a 30 e 8°C.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A maior capacidade de inibição de L. monocytogenes foi demonstrada por B. animalis em relação a L. 

plantarum. Assim, pode-se considerar que o uso de BALs como antimicrobiano demonstra-se promissor 

mesmo em diferentes condições de crescimento e temperatura. 

 

REFERÊNCIAS: 

HARAGUCHI, Y. et al. (2019). Inhibitory effect of Lactobacillus plantarum Tennozu-SU2 and Lactococcus 

lactis subsp. lactis BF1 on Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes during and post 

fermentation of soymilk. LWT, 102, 379-384 

RODRIGUES, L. B. et al. (2010). Quantificaton of biofilm production on polystyrene by Listeria, Escherichia 
coli and Staphylococcus aureus isolated from a poultry slaughterhouse. Brazilian Journal of Microbiology, 
41(4), 1082-1085.  

MORANDI, S. et al. (2019). Can lactic acid bacteria be an efficient tool for controlling Listeria 
monocytogenes contamination on cheese surface? The case of Gorgonzola cheese. Food Control, 96, 499-
507. 

 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

1
 

ANEXOS 

 

 

Figura 1 – Quantificação em log10 UFC ml-2 em diferentes temperaturas quanto à formação de biofilme 
em inibição 

 
Legenda: As médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey (p < 0,05). 
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Figura 2 – Quantificação em log10 UFC ml-2 em diferentes temperaturas quanto a formação de biofilme 
em competição 

 
Legenda: As médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey (p < 0,05). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DE EXTRATOS 

DE PRÓPOLIS DE ABELHAS JATAÍ (TETRAGONISCA 

ANGUSTULA)  

 

AUTOR PRINCIPAL: César Augusto Franceschetto Mangoni 

COAUTORES: Carla Patrícia Freitas; Denise Bilibio; Ana Caroline Tissiane; Jucilene Sena dos Santos; 
Francieli Gottardo; Lára Franco Santos; Lara Spagnol; Kátia Bitencourt Sartor; Lucas Karpinski Risson; 
Bárbara Biduski. 

ORIENTADOR: Luciana Ruschel dos Santos 

UNIVERSIDADE: ¹Universidade de Passo Fundo (UPF), RS, Brasil; ²IFRS – Campus Sertão, RS, Brasil.  

 

INTRODUÇÃO: 

A própolis é uma combinação de material resinoso e balsâmico, coletada pelas abelhas e unidas com 

secreções salivares. Tem sido foco de investigações científicas devido as suas propriedades biológicas 

como antibacteriano, anti-inflamatório, antifúngico, imunomodulador, antioxidante e antiviral. Essas 

ações são decorrentes da sua composição rica em compostos bioativos como os fenólicos e assim pode 

ser utilizado na indústria alimentícia em substituição aos aditivos sintéticos (VASILAKI et al., 2019) e 

também na alimentação animal, com a finalidade de melhorar a saúde e prevenir doenças (MAHMOUD 

et al., 2015). Diante disso, visando uma possível aplicação em outros estudos, quantificou-se os 

compostos fenólicos totais e flavonóides em extratos etanólicos de própolis de abelhas Jataí nas 

concentrações de 10%, 15% e 20%. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Coleta e Preparo dos Extratos de Própolis - EEP  

A própolis bruta foi coletada de apiários localizados na região de Sarandi/RS, proveniente de abelhas Jataí 

(Tetragonisca angustula) sem ferrão, e acondicionadas em pote com fechamento hermético, envolvido 
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por papel alumínio e mantidas em refrigeração a 4°C. Para obtenção dos extratos utilizou-se metodologia 

de ZAGO et al. (2020), em três concentrações 10%, 15% e 20%. A própolis foi diluída em solução de etanol 

a 40% na relação (1:10 m/v). A mistura foi submetida a banho de ultrassom (40 KHz) para a extração dos 

compostos durante 2 horas a temperatura de 40°C, após as amostras foram filtradas. 

Quantificação dos Compostos Fenólicos Totais e Flavonóides  

Para a quantificação dos compostos fenólicos totais utilizou-se o método de Folin-Ciocalteau e leitura 

por espectrofotometria a 760 nm (ZAGO et al., 2020). A curva padrão foi preparada com ácido gálico (y 

= 0,0166x + 0,0049 e R² = 0,9985) nas concentrações de 10 a 70 µg/mL (Gráfico 1). As análises foram 

realizadas em triplicata e os resultados expressos em µg de ácido gálico por mL de extrato. Para o teor 

de flavonóides totais, utilizou-se cloreto de alumínio, nitrito de sódio e leitura por espectrofotometria a 

510 nm (ZAGO et al., 2020). A curva padrão foi preparada com catequina (y=0,0046x + 0,0094 e R² = 

0,9994) (Gráfico 2). As análises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em µg de 

catequina por mL de extrato. Para a análise estatística, os resultados foram referentes as médias das 

triplicatas, submetidas a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05). 

A Tabela 1 mostra os teores de compostos fenólicos e flavonóides totais das amostras de extratos de 

própolis. Houve diferença na quantificação de fenólicos totais entre as amostras de concentrações 

diferentes conforme a porcentagem de própolis no extrato (10%, 15%, 20%. Este fato pode ser atribuído 

ao método de extração utilizado, uma vez que as ondas de energia geradas pelo ultrassom exercem um 

forte impacto na parede celular da matriz vegetal, aumentando a sua permeabilidade, o que favorece a 

entrada do solvente na matriz vegetal. A consequência disso seria a difusão dos compostos a serem 

extraídos. Logo, quanto mais soluto estiver na amostra, maior será sua extração, o que ocorreu também 

com a quantificação dos flavonóides totais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O extrato de própolis possuí teores de compostos fenólicos totais e flavonóides que podem promover 

atividades biológicas e assim ter potencial para ser aplicado em indústrias alimentícias e animal.  

 

REFERÊNCIAS: 

MAHMOUD, U. T.; ABDEL-RAHMAN, M. A. M.; DARWISH, M. H. A.; APPLEGATE, T. J.; CHENG, H. W. 

Behavioral changes and feathering score in heat stressed broiler chickens fed diets containing different 

levels of propolis. Applied Animal Behaviour Science, v. 166, p.98, 2015. 

VASILAKI, A.; HATZIKAMARI, M.; STAGKOS-GEORGIADIS, A.; GOULA, A. M.; MOURTZINOS, I. A natural 

approach in food preservation: Propolis extract as sorbate alternative in non-carbonated beverage. 

Food Chemistry, v. 298, 2019.  

ZAGO, G. R.; GOTTARDO, F. M.; BILIBIO, D.; FREITAS, C. P.; BERTOL, C. D.; DICKEL, E. L.; SANTOS, L. R. 

Pomegranate (Punica granatum L.) peel lyophilized extract delays lipid oxidation in tuscan sausages. 

Ciência Rural, v.50:4, 2020. 

ANEXOS 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

5
 

Gráfico 1 – Curva padrão de ácido gálico utilizado na determinação de compostos fenólicos de própolis 
de Jataí. 

 
 

 
Gráfico 2 - Curva-padrão de catequina utilizada na determinação de flavonóides totais de própolis de 

Jataí. 

 
 
Tabela 1- Teor total dos compostos fenólicos e flavonoides de extratos de própolis de abelhas Jataí. 

Extrato Concentração compostos fenólicos totais 
(Ácido gálico, µg /mL) 

Concentração de flavonoides totais 
(Catequina, µg /mL) 

EEP 10% 
EEP 15% 
EEP 20% 

20,95a ± 1,07 
28,27b ± 0,45 
35,18c ± 0,64 

5,64a ± 0,70 

7,30b ± 0,22 
7,81b ± 0,13 

 

EEP= extrato etanólico de própolis; Resultados representam a média e o ± desvio padrão (n=3), letras diferentes na 

mesma coluna diferem estatisticamente (p<0,05).  
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AVALIAÇÃO DO GANHO MÉDIO TOTAL DE PESO DE OVINOS 
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ÚMIDOS REIDRATADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniela Sauthier Pereira. 
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Dahmer, Fábio Henrique Zerbielli,  Luciano Alves da Silva Júnior. 

ORIENTADOR: Carlos Bondan. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

 Nas últimas décadas, a demanda por carne ovina vem aumentando, bem como a busca por produtos 

cárneos de melhor qualidade. Para atender essa demanda é necessário fornecer alimentos que garantam 

boa performance animal e economicidade (ALMEIDA et al., 2010). O uso de silagens de grãos úmidos 

reidratados pode ser uma alternativa ao uso tradicional do grão seco para alimentação animal, 

garantindo elevada produtividade com máxima qualidade e desempenho animal (REIS et al., 2001). Das 

vantagens que esta prática pode garantir, cita-se a redução de custos com armazenamento e a 

disponibilidade do alimento sem as oscilações de preços do mercado (CHALKLING; BRADESCO, 1997). A 

utilização de aveia pode ser uma boa alternativa ao uso do milho na alimentação animal. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o ganho médio total de peso de ovinos submetidos a dietas com silagem de grãos 

úmidos reidratados de aveia branca ou silagem de grãos úmidos reidratados de aveia branca e milho.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande do 

Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro), da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

Oito ovinos machos castrados sem raça definida, com peso vivo médio de 34,31±4,99 kg e idade de 

aproximadamente 1,5 anos foram distribuídos em baias individuais de 2,30m² cobertas, com acesso ad 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

7
 

libitum a água e com comedouros individuais. Uma pesagem em jejum prévio de sólidos de 12h foi 

realizada para que se obtivesse o peso vivo inicial (PVI) dos animais. Após esse procedimento, os animais 

foram alocados nas baias e distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos (dietas compostas de 

silagem de grão úmido reidratado de aveia branca ou silagem de grão úmido reidratado de aveia branca 

e milho) com 4 repetições, e período experimental de 46 dias. As dietas foram formuladas de forma que 

atendessem as exigências de ovinos em crescimento com peso vivo inicial de 40 kg, proporcionando 

ganho médio diário em torno de 250 g/dia (NRC, 2007). O período de adaptação às dietas e instalações 

foi realizado durante 15 dias, e durante todo o período experimental as dietas foram fornecidas 

individualmente em dois horários (7h e 16h). A proporção volumoso:concentrado das dietas foi de 30:70. 

O volumoso utilizado foi silagem de planta inteira de milho, os concentrados utilizados foram silagem de 

grão úmido de aveia branca ou silagem de grão úmido de aveia branca e milho. Ambos os tratamentos 

foram suplementados com farelo de soja para atender o requerimento proteico (tabela 1). Ao completar 

46 dias de confinamento, os animais foram novamente pesados em jejum prévio de sólidos de 12h para 

que se obtivesse o peso vivo final (PVF). O ganho médio foi calculado por meio da diferença entre o PVF 

e o PVI. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software RStudio. Para que os dados 

fossem normalizados, a transformação para log foi realizada e o delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com comparação de médias feita pelo teste de Tukey a nível de significância de 

5%. O efeito dos tratamentos seria considerado significativo se P≤0,05. Os animais submetidos à dieta 

composta por silagem de grãos reidratados de aveia branca tiveram ganho médio total de peso de 7,65 

kg, e os animais que receberam a dieta composta por silagem de grãos reidratados de aveia branca e 

milho obtiveram ganho médio total de peso de 8,23 kg. Não houve diferença estatística entre os dois 

tratamentos (P>0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O ganho de peso de ovinos alimentados com dietas compostas por silagem de grãos úmidos reidratados 

de aveia branca e ovinos alimentados com silagem de grãos reidratados de aveia banca e milho não 

diferiu. A região Sul se destaca na produção de cereais de inverno, desse modo a utilização de silagem de 

grãos úmidos reidratados de aveia branca na alimentação de ovinos em substituição ao uso do  grão de 

milho reidratado não traria prejuízos ao desempenho animal além de otimizar o uso da terra. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, G., A. de et al. Desempenho, características de carcaça e resultado econômico de cordeiros 

criados em creep feeding com silagem de grãos úmidos de milho. Rev. Bras. Zootec, v.33, n.4, p.1048-

1059, 2004. 

CHALKLING, D. et al. Ensilaje de grano húmedo: una alternativa promisoria. Uruguay: Sitio Argentino de 

Producción Animal, p. 15, 1997. 
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REIS, W. dos et al. Desempenho de cordeiros terminados em confinamento, consumindo silagens de 

milho de grãos com alta umidade ou grãos de milho hidratados em substituição aos grãos de milho seco 

da dieta. Rev. Bras. Zootec., v.30, n.2, p.596-603, 2001.  

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C. 

National Academy Press, p. 259, 2007. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes  

(%) Silagem de milho 
Silagem de grãos 
úmidos de aveia 

branca 

Silagem de 
grãos úmidos de 

milho 

Farelo 
de soja 

Matéria seca  35,31 66,64 66,89 87,78 

Proteína Bruta  7,94 9,87 8,28 44,79 

Extrato Etéreo  2,86 5,31 4,05 1,24 

Matéria mineral 3,54 2,5 1,62 6,03 

FDN  47,81 31,8 12,31 10,43 

NDT  70,03 76,58 86,08 80,93 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DA CASTRAÇÃO NA MOTILIDADE RUMINAL DE 

OVINOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daylon Dahmer 

COAUTORES: Renata Rebesquini, Elisangela Sordi, Felipe Balbinot, Émerson Luís silva de Vargas, 
Luciano Alves da Silva Júnior, Fábio Henrique Zerbielli, Daniela Sauthier Pereira, Jéssica Aneris Folchini. 

ORIENTADOR: Carlons Bondan. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A motilidade ruminal está associada principalmente a intensa mistura da ingesta de ruminantes e pode 

ser dividida em contrações primárias, nas quais o alimento ingerido é misturados no rúmen garantindo a 

colonização da microbiota contida no fluido ruminal, e contrações secundárias que estão relacionas com 

a eructação. A taxa normal da motilidade ruminal é de 1 a 3 contrações por 2 minutos (Foster, D. 2017). 

A atividade alimentar e de ruminação aumentam as taxas de contrações em ruminantes e a produção de 

saliva quando comparadas com a atividade de repouso (Braun, et al. 2008). Alguns fatores estressores 

podem causar diminuição da ingestão de matéria seca e consequente redução da atividade e motilidade 

ruminal (Silanikove, J. 1992). O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da castração na motilidade 

ruminal em ovinos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande do 

Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro), da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

12 ovinos machos da raça Ile de France com peso vivo médio de 41,71±9,31 kg e idade de ±2 anos fizeram 

parte do estudo. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos, castrados e não castrados. 

A castração de 6 animais ocorreu no Hospital Veteninário (HV) da UPF. O procedimento cirúrgico foi 

realizado com anestesia dissociativa, iniciado com detomidina (15microlitos/kg, IV) como sedativo, 

cetamina (2,2mg/kg, IV) e diazepam (0,5mg/kg, IV) como indutor anestésico e bloqueio intratesticular 
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com lidocaína, e no período transanestésico os animais foram monitorados. A castração foi feita por meio 

de uma incisão longitudinal no ápice do saco escrotal realizando-se a técnica das três pinças e, 

posteriormente, transfixação dos componentes do cordão espermático exteriorizado com fio de sutura 

Nylon 0. Logo após a ligadura, o plexo pampiniforme e ducto deferente foram transeccionados e os 

testículos removidos. Ao final do procedimento cirúrgico, a parte interna da bolsa escrotal foi lavada com 

solução fisiológica de NaCl 0,9% e verificados possíveis sangramentos. Após o procedimento os animais 

permaneceram por mais dois dias em observação no HV e ao receberem alta foram encaminhados ao 

Cepagro. Os dois grupos (castrados e não castrados) foram distribuídos em baias individuais de 2,30m². 

As baias eram cobertas, com acesso ad libitum à água e com comedouros individuais. Todos os animais 

receberam as mesmas dietas (tabela 1), que foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais 

de carneiros, proporcionando ganho médio diário de 250 g/dia (NRC, 2007). A proporção 

volumoso:concentrado das deitas foi de 40:60, e o fornecimento ocorreu diariamente em dois horários 

(8h e 16h). A motilidade ruminal (MR) (movimentos/minutos) foi monitorada com auxílio de um 

estetoscópio, no período da tarde antes do fornecimento das dietas por 14 dias consecutivos. A análise 

estatística dos dados foi realizada por meio do software RStudio, o delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey a nível de significância 

de 5%. O efeito dos tratamentos seria considerado significativo se P≤0,05. A MR média do grupo castrado 

foi de 1,017 (movimentos/minutos) e a MR média do grupo não castrado foi de 1,076 (movimentos/min). 

Não houve diferença significativa entre os dois grupos (P<0,05).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A castração não afetou a motilidade ruminal dos ovinos durante os 14 dias pós cirúrgicos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRAUN, U et al. Ultrasonographic evaluation of reticular motility during rest, eating, rumination and 

stress in 30 healthy cows. Vet. Rec. v. 163, p. 571-574, 2008. 

FOSTER, D. Disorders of Rumen Distension and Dysmotility. Vet. Clin. Food. Anim., v. 33, p. 499–512, 

2017. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C.: 

National Academy Press, 2007. p. 260. 

SILANIKOVE, J. Effects of water scarcity and hot environment on appetite and digestion in ruminants: a 

review. Livestock Production Science. v. 30, n.6, p. 175-194, 1992. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes 

% Resíduo de soja Grão de aveia branca Silagem de milho  

Matéria seca  89,21 90,44 38,95 

Proteina bruta 25,59 14,6 7,15 

Extrato etéreo 9,14 3,82 2,35 

Matéria mineral 6,49 2,7 4,25 

FDN 6,49 27,69 59,65 

NDT 68,02 64,44 56,75 

Ca 0,34 0,13 0,31 

P 0,58 0,35 0,19 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL: QUALIDADE DO LEITE 

BOVINO REFERENTE A CONTROLE DE CBT E CCS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daylon Dahmer  

COAUTORES: Luciéle Troian, Paula Borelli Taborda, Felipe Balbinot. 

ORIENTADOR: João Ignácio do Canto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do leite, referente a CCS e CBT, de 15 

produtores de leite, selecionados nas regiões de São José Nonoai RS, Gramado dos Loureiros RS, Trindade 

do Sul RS e Três Palmeiras RS. A contagem de células somáticas (CCS), está relacionada a sanidade do 

animal e com isso um dos fatores significativos é a mastite, doença que causa inflamação da glândula 

mamária de fêmeas lactentes, promovendo aumento das células somáticas no leite o que pode ser 

verificado na contagem de células somáticas (BAGGIO et al., 2017). A instrução normativa número 76 

(MAPA, 2018), de acordo com o Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

estabelece valores limitados para CCS e CBT em leite cru, com os padrões de no máximo 300.000 UFC/mL 

(Trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) para CBT e no máximo 500.000 CS/mL 

(Quinhentas mil células por mililitro) para CCS (MAGGI, 2018). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram selecionados um total de 15 produtores, subdivididos de A até O, das regiões de São José Nonoai 

RS, Gramado dos Loureiros RS, Trindade do Sul RS e Três Palmeiras RS, de acordo com o Programa Mais 

Leite Saudável (PMLS), totalizando 60 amostras e encaminhadas ao Laboratório de Análises de Alimentos 

e Bebidas (LAAB), localizado no Campus I da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões (URI) na cidade de Frederico Westphalen, para serem analisadas. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

3
 

De acordo com os padrões exigidos, do total das 60 amostras coletas durante os meses de fevereiro, 

março, abril e maio de 2020, 5 amostras (8,3%), ficaram fora dos padrões adequados de CBT e 33 

amostras (55%), ficaram fora dos padrões adequados de CCS. Então, considerando todos os resultados 

das 60 amostras, 38 amostras (63,3%) não estavam de acordo com as exigências da normativa número 

76.  

Os produtores A e J no mês de fevereiro, A no mês de abril e B e I no mês de maio, estiveram fora dos 

padrões de contagem bacteriana total (CBT) exigidos pela normativa número 76 (MAPA, 2018), mas 

também no mês de março os padrões de CBT de todos os produtores estiveram dentro da exigência da 

normativa número 76. Já na questão da contagem de células somáticas (CCS), os produtores C, D, E, H, I, 

J, L, M e O no mês de fevereiro e B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e O no mês de março e os produtores C, D, E, I, 

L e M no mês de abril e B, C, E, I, J, L e M no mês de maio estiveram fora dos padrões de CCS exigidos 

pela normativa número 76 (MAPA, 2018). 

Verificou-se que 84,6% das coletas realizadas pelo autor JAMAS et al. (2018), estavam de acordo com o 

padrão de CCS/mL, mas 100% das amostras coletadas estavam fora dos padrões de CBT exigidos pela 

instrução normativa (IN). BRASIL et al. (2012), que fez um estudo comparando os resultados de CCS e CBT 

do leite cru refrigerado, do manejo com ordenha manualmente e ordenha mecânica, observou que a CCS 

e CBT do leite da ordenha mecânica foi de CCS 971 mil CS/mL e CBT 911 mil UFC/mL, enquanto que dá 

ordenha manualmente o resultado foi da CCS de 437 mil CS/mL e de CBT foi de 701 mil UFC/mL. Já o 

autor CARVALHO et al. (2013), no seu estudo de valores de CCS e CBT, também referente ao sistema de 

ordenha mecânica e ordenha manualmente, encontrou que no leite ordenhado manualmente a CCS foi 

de 469 mil CS/mL e a CBT 1124 mil UFC/mL e na ordenha mecânica os valores de CCS foram de 1048 mil 

CS/mL e a CBT 1077 mil UFC/mL. 

Então assim podemos observar que a qualidade do leite é um fator muito importante, que envolve 

vários setores, como a sanidade do animal, a saúde pública, a qualidade dos produtos dos laticínios 

como queijos, nata, iogurtes, entre outros. Os valores de CCS e CBT estão neste meio e cada vez mais 

tem sido um assunto bastante discutido para a melhora da qualidade do leite, sempre tomando 

providências e ações para que essa área se torne cada vez melhor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Podemos observar no presente estudo que a CCS foi aonde ocorreu mais resultados fora dos padrões 

exigidos pela nova normativa número 76 (MAPA, 2018). Das 60 amostras analisadas, 33 amostras 

(55%), ficaram fora dos padrões de CCS exigidos, enquanto que nos valores referente a CBT, 5 amostras 

(8,3%), ficaram fora dos padrões exigidos.  

 

REFERÊNCIAS: 
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BRASIL et al. Avaliação da qualidade do leite cru em função do tipo de ordenha e das condições de 

transporte e armazenamento.  Rev. Inst. Latic. ´´Cândido Tostes``, Nov/Dez, n.389, n.67, p.34-42, 2012. 
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CARVALHO et al. Qualidade do leite cru refrigerado obtido através de ordenha manual e mecânica. Rev. 

Inst. Latic. ´´Cândido Tostes``, Jan/Fev, n.390, n.68, p.05-11, 2013. 

GERENT VOGES et al. Qualidade do leite e a sua relação com o sistema de produção e a estrutura para 

ordenha.  Revista Brasileira de Ciências Veterinária, v.22, n.3, n.4, p.171-175, 2015.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO MÉTODO DE 

DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO PARA LAWSONIA 

INTRACELLULARIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Débora Zini Baldasso  

COAUTORES: Luiz Carlos Kreutz 

ORIENTADOR: Rafael Frandoloso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A Lawsonia intracellularis é uma bactéria intracelular obrigatória que pode induzir duas formas clínicas 

de Ileíte em suínos:  (a) enteropatia proliferativa suína (forma crônica) e (b) a enterite hemorrágica 

proliferativa (EHP, forma aguda). A forma subclínica é predominantemente encontrada no campo e se 

caracteriza pela redução no ganho de peso diário, aumento no índice de conversão alimentar, lotes do 

tamanho variáveis e gastos com antibióticos. O diagnóstico sorológico da infecção pode ser realizado por 

meio de três técnicas: teste de anticorpos imunofluorescentes, IPMA e ELISA de bloqueio, as quais 

diferem entre si em termos de sensibilidade e especificidade (Jacobson, 2011). Nesse trabalho, 

descrevemos o desenvolvimento de uma técnica altamente sensível para detectar IgGs suínas reagentes 

a Lawsonia intracellularis (Li). Nossos resultados apontam a citometria de fluxo (CF) como um  método 

fortemente recomendável para o diagnóstico sorológico desta infecção. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para validar o método de detecção de IgGs suínas anti-Li por CF utilizamos bactérias vivas obtidas a partir 

da vacina atenuada Enterisol® Ileitis (Boerhinger Inglheim, Alemanhã). A vacina liofilizada foi reidratada 

com 50 mL de água estéril e quantificada no citômetro de fluxo FACSVerse (BD Biosciences, USA) 

equipado com contador volumétrico. Logo, 10^5 Li foram incubadas com soro suíno diluído 1:100 em 

FACS buffer durante 20 min a temperatura ambiente (RT). A bactérias foram lavadas 3 vezes e a presença 
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de anticorpos associados a Li foi detectada mediante uma nova incubação com 50 ng de anticorpo 

secundário anti IgG suína conjugado com ficoeritrina. Por fim, as bactérias foram novamente lavadas e 

marcadas com Syto24 (Thermofisher, USA) antes da aquisição. Para validar o teste, incluimos soros 

coletados de: (a) suínos livres de patógenos específicos (n=40), (b) suínos convencionais molecularmente 

negativos para Li (n=20), (c) suínos vacinados (n=20), e (d) experimentalmente infectados com Li (n=20). 

A acurácia do teste foi calculada estatisticamente (Curva ROC, Graph Pad Prism, USA). Conforme ilustrado 

na figura 1A, Li pode ser detectada e quantificada por CF. Utilizando o painel de soros suínos negativos 

(n=60) incubados com Li-Syto24+ observamos uma porcentagem muito baixa de bactérias com IgGs 

associadas na região de estudo R2 (~3.2%, Fig. 1C). Em contraste, os soros positivos (n=40) procedentes 

de suínos vacinas ou infectados foram altamente capazes de reconhecer a Li (~62.8%, Fig. 1D). A análise 

da curva ROC demonstrou que o teste tem uma AUC (área interna da curva) de 1 (intervalo de confidência 

de 95%, p < 0.0001). Utilizando um ponto de corte de 11.7% o teste mostrou sensibilidade e especificade 

de 100%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste trabalho apresentamos um novo método sorológico para detectar anticorpos suínos anti L. 

intracellularis. Para a análise citométrica, diferentemente de todas as demais técnicas disponíveis, nós 

utilizamos bactérias vivas, o que permitiu detectar anticorpos contra epítopos conformacionais 

expressados na superfície da bactéria, aumentando a sensibilidade e especificidade do teste, e fazendo 

da citometria de fluxo o método mais racional para o diagnóstico sorológico de L. intracellularis. 

 

REFERÊNCIA: 

Jacobson, M, Wallgren, P, Nordengrahn, A, Merza, M, Emanuelson, U. (2011). Evaluation of a blocking 

ELISA for the detection of antibodies against Lawsonia intracellularis in pig sera. Acta Vet. Scand. 53 : 23. 
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Figura 1. Detecção de IgG suínas anti-L. intracellularis por citometria de fluxo. A: Apresentação morfométrica de L. 
intracellularis no gráfico Contour Plot híbrido com os parâmetros FSC e SSC (R1: região de estudo da Li). B: 
Li com DNA marcado com Syto24 (região R2, população de estudo). C: Li-Syto24+ incubadas com soro suíno 
negativo. D: Li-Syto24+ incubadas com soro suíno positivo (animal experimentalmente infectado com Li). 
A porcentagem de bactérias com IgGs associadas está representada no quadrante inferior direito dos 
Contours Plots C e D.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS VAZIAS DE 

AGROTÓXICOS: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Fabiano Carneiro  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil está entre os principais consumidores mundiais de defensivos agrícolas (MARQUES et al. 2016). 

Por conta desse alto índice de utilização, há também o produto final dessa cadeia que são as embalagens 

vazias de agrotóxicos. Por mais expressivas que sejam as leis referentes à destinação desses invólucros, 

o sistema de logística reversa ainda necessita de atenção. 

As embalagens vazias de agrotóxicos ainda são um problema ambiental. Mesmo com as legislações 

existentes e os sistemas de logística reversa em funcionamento, os usuários de produtos fitossanitários 

continuam a apresentar resistência em realizar a destinação adequada destes invólucros. É necessário 

que ocorra mudança de postura nos principais utilizadores de defensivos agrícolas para que o sistema 

funcione devidamente. 

A presente pesquisa trazer uma reflexão sobre a importância da educação ambiental como ferramenta 

de transformação para que ocorra uma correta devolução e destinação das embalagens vazias de 

agrotóxicos. 
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DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica. A coleta de dados ocorreu em artigos 

científicos e livros disponíveis em plataformas on-line disponibilizadas pela UPF e impressos. Ao longo do 

trabalho, verificamos que a prática de destinar corretamente as embalagens vazias de agrotóxicos é 

obrigatória desde 2002, quando entrou em vigor a Lei nº 9.974/00, regulamentada pelo Decreto nº 

4.074/02, que determinou as responsabilidades compartilhadas entre agricultores, canais de 

distribuição/cooperativas, indústria e poder público quanto ao destino pós-consumo dessas embalagens 

(INPEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, 2010). Desta forma, todo produtor 

rural Brasileiro é obrigado a realizar a devolução das embalagens vazias de defensivos agrícolas e seus 

componentes. De acordo com a Lei federal n° 9.974 de 06 de junho de 2000, art. 6°,§ 2°, a devolução das 

embalagens vazias dos produtos deve ser feita aos estabelecimentos comerciais em que foram 

adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado 

da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser 

intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão 

competente. 

O Sistema Campo Limpo é um programa Brasileiro de logística reversa de embalagens vazias de 

agrotóxicos, do qual dispõem de unidades de recebimento e centrais cadastradas. Por mais expressivas 

que sejam as leis referentes à destinação desses invólucros, o sistema de logística reversa ainda necessita 

de atenção, dos quais muitos agricultores ainda não realizam a destinação correta das embalagens após 

o uso. 

Existem diversos órgãos governamentais que tem como objetivo a fiscalização nas propriedades rurais 

(FEPAN, MAPA, SEMA, SEAPADR). A atuação destas instituições tem um enfoque maior na arrecadação 

de multas, sendo assim mais punitiva do que educativa. 

A educação ambiental é um assunto que vem sendo amplamente discutido na sociedade atualmente 

(DIAS, 2004). Com o aumento do declínio ambiental, ferramentas como educar para trazer consciência 

vem sendo muito utilizado em diversos ambientes, tanto educacionais, quanto profissionais. Sua 

principal função é disseminar informações a diferentes públicos.  

Dessa forma, educadores ambientais rurais poderiam atuar como agentes de articulação e comunicação 

no campo, fomentando de forma mais efetiva e menos punitiva a conscientização dos produtores rurais 

para com as suas responsabilidades legais e sociais. Além disso, os agricultores seriam ao mesmo tempo 

sensibilizados, pois ao entender realmente o seu papel na utilização correta dos agrotóxicos, e na cadeia 

de destinação correta dos resíduos no campo, como por exemplo as embalagens vazias de agrotóxicos, 

estes órgãos teriam um relacionamento mais saudável com os indivíduos do campo e ganhariam maior 

confiança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Educação Ambiental é a melhor ferramenta para incentivar e sensibilizar os agricultores e indústrias 

para que o sistema de logística reversa e destinação adequada de embalagens. Por consequência, seria 

observado a longo prazo uma melhora na qualidade de vida, na permanência das atividades rurais, 

tornando uma atuação voltada para a sustentabilidade ambiental e para o desenvolvimento rural. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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EFEITO DE DIETAS COMPOSTAS POR SILAGEM DE GRÃOS 

ÚMIDOS REIDRATADOS NO RENDIMENTO DE CARCAÇA DE 

OVINOS CONFINADOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Fábio Henrique Zerbielli.  

COAUTORES:  Renata Rebesquini, Elisangela Sordi, Felipe Balbinot, Luciano Alves da Silva Júnior, 
Émerson Luís silva de Vargas, Daylon Dahmer, Daniela Sauthier Pereira. 

ORIENTADOR: Carlos Bondan. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

 Uma dieta de boa qualidade é um dos fatores fundamentais dentro do sistema de produção. Através de 

alimentos com elevado valor nutricional os animais ingerem os nutrientes necessários para expressar seu 

potencial genético, melhorando a produtividade. De acordo com Pereira et al., (2017), a silagem de grãos 

úmidos reidratados vem ganhando espaço na alimentação animal. Esse processo ocorre por meio da 

exposição dos grãos, geralmente moídos, à água para que então possam ser ensilados com alta umidade 

(FERRARETO, et al. 2015). Em trabalho realizado por Reis et al., (2001), verificou-se que ovinos que 

consumiram silagem de grãos úmidos demostraram maior eficiência no ganho de peso e precocidade no 

abate. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de dietas compostas por silagens de grãos úmidos 

reidratados de aveia branca ou silagem de grãos úmidos reidratados de aveia branca e milho no 

rendimento de carcaça de ovinos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

E O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande 

do Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro), da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

8 ovinos machos castrados sem raça definida, hígidos, com peso vivo médio de 34,31±4,99 kg e idade de 

aproximadamente 1,5 anos foram distribuídos em baias individuais de 2,30m². As baias eram cobertas, 
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com acesso ad libitum a água e com comedouros individuais. Os animais foram alocados nas baias e 

distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos (dietas compostas de silagem de grão úmido reidratado 

de aveia branca ou silagem de grão úmido reidratado de aveia branca e milho) com 4 repetições, e 

período experimental de 46 dias. As dietas foram formuladas de forma que atendessem as exigências de 

cordeiros em crescimento com peso vivo inicial de 40 kg, proporcionando ganho médio diário em torno 

de 250 g/dia (NRC, 2007). O período de adaptação às dietas e instalações foi realizado durante 15 dias, e 

durante todo o período experimental as dietas foram fornecidas individualmente em dois horários (7h e 

16h). A proporção volumoso:concentrado das dietas foi de 30:70. O volumoso utilizado foi silagem de 

planta inteira de milho, os concentrados utilizados foram silagem de grão úmido de aveia branca ou 

silagem de grão úmido de aveia branca e milho. Ambos os tratamentos foram suplementados com farelo 

de soja para que as exigências proteicas fossem supridas. A composição bromatológica dos ingredientes 

está demonstrada em anexo (tabela 1). Ao completar 46 dias de confinamento os animais foram 

novamente pesados em jejum prévio de sólidos de 12h para que se obtivesse o peso vivo final (PVF) e 

então foram abatidos. 24h após o abate as carcaças refrigeradas a 4° C foram pesadas para que se 

obtivesse o peso de carcaça fria (PCF). O rendimento de carcaça (RC) foi calculado pela fórmula RC = 

(PCF/PVF)x100. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software RStudio. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado e a comparação de médias foi feita pelo teste 

de Tukey a nível de significância de 5%, o efeito dos tratamentos seria considerado significativo se P≤0,05. 

O rendimento médio de carcaça dos animais que receberam dieta composta por silagem de grãos úmidos 

reidratados de aveia branca foi de 46,31% , e o rendimento de carcaça dos animais que receberam dieta 

composta de silagem de grãos úmidos reidratados de aveia branca e milho foi de 46,79. Os dois 

tratamentos não diferiram estatisticamente (P>0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

De acordo com os resultados, pode-se afirmar o benefício do uso desses alimentos para os ovinos 

proporcionando rendimentos de carcaça adequados. Após análise estatística, os tratamentos não 

diferiram. Destaca-se também, a importância de novas pesquisas que elucidam a utilização desses 

alimentos na busca de alternativas e melhores rendimentos. 

 

REFERÊNCIAS: 

FERRARETTO, L. F. et al. Influence of ensiling, exogenous protease addition, and bacterial inoculation on 

fermentation profile, nitrogen fractions, and ruminal in vitro starch digestibility in rehydrated and high-

moisture corn. Journal of Dairy Science, v. 98, p. 7318–7327, 2015. 

PEREIRA, K. A. et al. Aspectos nutricionais e confecção de silagem de grão úmido de milho para a 

alimentação de bovinos: revisão de literatura. Revista Eletrônica Nutritime, v. 14, n. 1, p. 4944–4953, 

2017. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C. 

Academy Press, p. 259, 2007. 
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REIS, Wagner Dos et al. Características da Carcaça de Cordeiros Alimentados com Dietas Contendo Grãos 

de Milho Conservados em Diferentes Formas. Revista Brasileira de Zootecnia, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 1308–

1315, 2001. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1516-35982001000500026 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 001/2020 

 

ANEXO 

Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes  

(%) Silagem de milho 
Silagem de grãos úmidos 

de aveia branca 

Silagem de grãos 
úmidos de milho 

Farelo 
de soja 

Matéria seca  35,31 66,64 66,89 87,78 

Proteína Bruta  7,94 9,87 8,28 44,79 

Extrato Etéreo  2,86 5,31 4,05 1,24 

Matéria mineral 3,54 2,5 1,62 6,03 

FDN  47,81 31,8 12,31 10,43 

NDT  70,03 76,58 86,08 80,93 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ÚLCERA PERFURANTE DE INTESTINO GROSSO EM FÊMEA 

SUÍNA – RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fábio Henrique Zerbielli 

COAUTORES: Nataliê Costacurta, Thaisi Piazza, Patrícia Martins Machado, Ana Julia Bonfanti Conterato, 
Adriana Costa da Motta 

ORIENTADOR: Giseli Aparecida Ritterbusch 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Úlceras consistem, inicialmente, por erosão, seguida de ulceração e hemorragia da mucosa gástrica, 

sendo mais comuns na região esofágica do estômago; são consideradas muito comuns na produção de 

suínos (MORES; SOBESTIANSKY; CIACCI, 1989). Segundo Piva & Pavarini (2020), as causas incluem 

principalmente estresse, alimentação inadequada e enfermidades. As consequências são variadas, 

podendo causar desde a perda de peso até a morte súbita. A utilização de sistemas produtivos como o 

modelo intensivo de produção de suínos é fundamental para obter produtividade, com investimentos 

em estratégias de manejo e sanidade do rebanho. Contudo, de acordo com Holland (1990), doenças 

infecciosas e outras patologias são frequentes. O objetivo do trabalho é relatar um caso de úlcera 

perfurante em intestino grosso de uma fêmea suína, enfatizando os achados clínicos e 

anatomopatológicos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma fêmea suína, primípara, da raça Large White, de aproximadamente 180 Kg, pariu uma leitegada de 

quatorze leitões, sendo nove vivos e cinco mortos. Posteriormente, o animal iniciou alguns sinais de 

alterações e desconforto em aproximadamente sete dias, apresentando apatia e decúbito, vômito, 

seguido de anorexia. Após exame clínico, foram solicitados exames complementares como bioquímicos 

e hemograma. Os resultados do hemograma apresentaram alterações diversas, evidenciando aumento 

no valor de fibrinogênio. Assim, foi instituída a medicação terapêutica, com aplicação de vitamina B12 
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(dose única, 500ml, via intravenosa), antitóxico (dose única, 20ml, via intravenosa) e dipirona sódica 

(25mg/Kg, 9ml, via intravenosa). No segundo dia, o animal recebeu antibiótico a base de ceftiofur sódico 

(dose 4mg/Kg, 14,5 ml, via intramuscular). Estabelecido o tratamento inicial, a fêmea não respondeu a 

terapia, sendo que no terceiro dia o quadro se agravou, apresentando também diarreia de coloração 

amarelada, seguido de óbito. Assim, a fêmea foi encaminhada para o Laboratório de Patologia Animal da 

UPF para realização de exame anatomopatológico, a fim de investigar a possível causa da morte. À 

necropsia observou-se, à abertura da cavidade abdominal presença de conteúdo fibrinossupurativo 

depositado no peritônio parietal e visceral; presença de úlcera de, aproximadamente, 2cm de diâmetro 

no cólon, que apresentava numerosos focos de sufusão na mucosa. À abertura da cavidade torácica, 

observou-se aderência do pulmão à pleura parietal. O pulmão apresentava-se hemorrágico ao corte. A 

análise histopatológica revelou pneumonia intersticial não supurativa (mononuclear) difusa crônica 

moderada a acentuada e pleurite necrossupurativa multifocal acentuada, justificando a aderência 

observada. Observou-se, também, peritonite necrossupurativa difusa acentuada crônica no intestino, 

fígado e baço, decorrente do extravasamento de conteúdo intestinal através da úlcera perfurante. Esses 

achados permitiram o diagnóstico de sepse em decorrência da peritonite, estabelecida em consequência 

da úlcera intestinal perfurada. De acordo com os sinais clínicos e lesões observadas, pode ser considerada 

a possibilidade do envolvimento de doenças como enterocolite e colite, que segundo Konradt & Pavarini 

(2018), são de alta incidência nas granjas, apresentando uma forte relação com os dados descritos neste 

relato de caso. Na suinocultura intensiva, as úlceras são comumente encontradas no estômago, 

relacionadas a diversos fatores predisponentes. Contudo, não encontramos em nossa busca, relatos 

sobre úlceras de intestino grosso. Nesse caso, único registrado no plantel, é possível inferir que se tratava 

de um quadro relacionado com imunossupressão por conta do primeiro parto da fêmea, onde ocorrem 

situações de estresse, favorecendo a multiplicação de microrganismos patogênicos oportunistas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A necropsia, seguida de histopatologia, constituiu-se de um exame fundamental na obtenção do 

diagnóstico. Soma-se ao diagnóstico preciso, o manejo sanitário. Vacinação, avaliação e observação 

frequente dos animais, tratamento precoce de doenças, conhecimento dos patógenos circulantes na 

granja são fundamentais para prevenir enfermidades e manter o status sanitário do rebanho. Além disso, 

cuidados no manejo pré e pós parto, são essenciais para obter bons índices de produtividade. 

 

REFERÊNCIAS: 

HOLLAND, Robert E. Some infectious causes of diarrhea in young farm animals. Clinical Microbiology 
Reviews, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 345–375, 1990. Disponível em: https://doi.org/10.1128/CMR.3.4.345 

KONRADT, Guilherme; PAVARINI, Saulo Petinatti. Doenças infecciosas em suínos nas fases de 
crescimento e terminação na região Sul do Brasil [S. l.],  2018.  

MORES, Nelson; SOBESTIANSKY, Jurij; CIACCI, Janice R. Causas de morte súbita em suínos: III. úlcera 
gástrica. [S. l.],  1989. 
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PIVA, Manoela Marchezan; PAVARINI, Saulo Petinatti. Causas de morte em suínos de crescimento e 
terminação em duas granjas tecnificadas no Sul do Brasil. [S. l.],  2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Imagem 1 - Baço: observa-se peritonite necrossupurativa crônica acentuada. 

 

Imagem 2 - Cavidade abdominal: nota-se abundante conteúdo fibrinossupurativo depositado no 

peritônio e serosas. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AVALIAÇÃO DO GANHO MÉDIO DIÁRIO DE PESO DE OVINOS 

SUBMETIDOS A DIETAS COMPOSTAS POR SILAGEM DE GRÃOS 

ÚMIDOS REIDRATADOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Balbinot 

COAUTORES:  Renata Rebesquini, Elisangela Sordi,  Luciano Alves da Silva Júnior, Émerson Luís silva de 
Vargas, Daylon Dahmer, Fábio Henrique Zerbielli, Daniela Sauthier Pereira. 

ORIENTADOR: Carlos Bondan. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

 A ensilagem de grão reidratado é uma opção eficiente e barata para o armazenamento de cereais 

utilizados na alimentação animal. Esta técnica baseia-se na reidratação dos grãos secos até que eles 

atinjam o teor de umidade adequado para ensilagem, de 30% a 35%. Assim, é possível melhorar a 

fermentação e aumentar a digestibilidade do alimento (FAUSTINO et al., 2020). Dentre os grãos que 

podem ser utilizados para produção de silagem, o milho tem papel de destaque, devido ao alto valor 

nutritivo (PINTO et al., 2012). Outra cultura utilizada é a aveia-branca, que além do potencial nutritivo, 

apresenta a vantagem de um menor ciclo de produção, não interferindo no cultivo das culturas de verão 

(LUCZYSZYN & ROSSI JUNIOR, 2007). Neste contexto, o objetivo do estudo foi comparar o ganho de peso 

de ovinos alimentados com silagem de grão úmido reidratado de aveia branca com ovinos alimentados 

com silagem de grão úmido reidratado de aveia branca e milho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande do 

Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (CEPAGRO), da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

Oito ovinos machos castrados sem raça definida, com peso vivo médio de 34,31±4,99 kg e idade de 

aproximadamente 1,5 anos foram distribuídos em baias individuais de 2,30m², cobertas com acesso ad 
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libitum a água e com comedouros individuais. Foi realizada uma pesagem em jejum de sólidos de 12 h 

para que se obtivesse o peso vivo inicial (PVI) dos animais. Após esse procedimento, os animais foram 

alocados nas baias e distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos (dietas compostas de silagem de 

grão úmido reidratado de aveia branca, e silagem de grão úmido reidratado de aveia branca e milho) com 

4 repetições, e período experimental de 46 dias. As dietas foram formuladas de forma que atendessem 

as exigências de ovinos em crescimento com peso vivo inicial de 40 kg, proporcionando ganho médio 

diário em torno de 250 g/dia (NRC, 2007). O período de adaptação às dietas e instalações foi realizado 

durante 15 dias, e em todo o período experimental as dietas foram fornecidas individualmente em dois 

horários (7h e 16h). Antes do fornecimento de cada dieta as sobras foram pesadas. A proporção 

volumoso:concentrado das dietas foi de 30:70. O volumoso utilizado foi silagem de planta inteira de 

milho, e os concentrados utilizados foram silagem de grão úmido reidratado de aveia branca ou silagem 

de grão úmido reidratado de aveia branca e milho. Ambos os tratamentos foram suplementados com 

farelo de soja para atender o requerimento proteico (tabela 1). Ao completar 46 dias de confinamento 

os animais foram novamente pesados em jejum prévio de sólidos de 12h, para que se obtivesse o peso 

vivo final (PVF). O ganho médio diário foi calculado utilizando a fórmula (PVF-PVI)/(nº de dias em 

confinamento). A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software RStudio, o 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado e a comparação de médias foi feita pelo teste 

de Tukey a nível de significância de 5%. O efeito dos tratamentos seria considerado significativo se 

P≤0,05. Os animais submetidos a dieta composta por silagem de grãos úmidos de aveia branca tiveram 

ganho médio diário de 218g, e os animais que receberam a dieta composta por silagem de grãos úmidos 

de aveia branca e milho obtiveram ganho médio diário de 235g. Não houve diferença estatística entre os 

dois tratamentos (P>0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Ao término do estudo, comparando o ganho de peso dos ovinos com dieta a base de silagem de grão 

úmido reidratado de aveia branca com os ovinos que recebiam a dieta com silagem de grão úmido 

reidratado de aveia banca e milho foi constatado que não houve diferença significativa entre os grupos, 

sugerindo que ambas as dietas podem ser utilizadas na terminação de ovinos. 

 

REFERÊNCIAS: 

FAUSTINO, T. F. et al. Utilização de grão de milho reidratado e casca de café na alimentação animal. 

Revista Científica Rural, Bagé, v. 22, n. 1, p. 259-275. 2020. 

LUCZYSZYN, V. C. et al. Composição bromatológica de pastagens de inverno submetidas a pastejo por 

ovinos, obtidas por fístulas esofágicas. Revista Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 345-351. 2007. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C. 

Academy Press, p. 259, 2007. 

PINTO, R. S. et al. Qualidade da silagem de grãos úmidos de diferentes forrageiras. Global Science and 

Technology, Rio Verde, v. 5, n. 3, p. 124-136. 2012. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 001/2020. 

 

ANEXOS 

Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes  

(%) Silagem de milho 
Silagem de grãos 
úmidos de aveia 

branca 

Silagem de grãos 
úmidos de milho 

Farelo 
de soja 

Matéria seca  35,31 66,64 66,89 87,78 

Proteína Bruta  7,94 9,87 8,28 44,79 

Extrato Etéreo  2,86 5,31 4,05 1,24 

Matéria mineral 3,54 2,5 1,62 6,03 

FDN  47,81 31,8 12,31 10,43 

NDT  70,03 76,58 86,08 80,93 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

HIPERADRENOCORTICISMO EM CÃO: RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Pinto Picoli.  

COAUTORES:  Jéssica Welter, Bruno Webber Klaser. 

ORIENTADOR:  Heloisa Helena de Alcantara Barcellos. 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Hiperadrenocorticismo canino (HAC) corresponde à secreção descontrolada e exagerada de 

glicocorticoides pela adrenal, sendo frequente em cães idosos. Essa produção excessiva de 

glicocorticoides (principalmente cortisol) induz sinais clínicos característicos da doença como a alopecia 

bilateral simétrica, telangectasia, poliúria e polidpsia. Exames complementares como hemograma, 

bioquímicos, urinálise e ultrassom auxiliam no diagnóstico e prognóstico da doença. O relato a seguir 

apresenta um caso de HAC em canino com histórico clinico incomum, no qual o tutor atribuiu a alopecia 

generalizada do cão à ingestão de um corpo estranho (bola). Entretanto, os exames clínicos e 

complementares detalhados, evidenciaram a doença endócrina como causa da alopecia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um cão da raça Rottweiler, de 10 anos e 7 meses de idade, pesando 31 Kg chegou ao Hospital Veterinário 

da UPF para consulta com queixa de ter ingerido uma bola há um mês, o que ocasionou vômitos intensos 

no animal. Após o incidente o mesmo começou a perder pelos. Foi realizado tratamento com 

ectoparasiticida, ocorrendo piora na alopecia. Ao exame clínico foram constatadas as seguintes 

alterações: indisposição, cansaços, alterações testiculares, fraqueza, estado corporal magro, alopecia 

bilateral simétrica (generalizada), hiperemia na pele, feridas, telangectasia, hiperpigmentação, 

disqueratose seca, linfonodos submandibulares e cervicais aumentados, arritmia cardíaca, abdome 

flácido com hepatomegalia e estado corporal geral ruim. Diante do quadro clínico, suspeitou-se de 

Hiperadrenocorticismo (HAC) e orquite, sendo indicada ultrassonografia abdominal e testicular, urinálise, 

hemograma, bioquímicos de perfil renal e hepático. No ultrassom (US) foi evidenciada glândula adrenal 

esquerda aumentada, 3 cm de comprimento x 1,3cm de diâmetro dos polos e adrenal direita não 
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visibilizada. À urinálise foi constatada densidade urinária 1.014 (possível diurese) e proteinúria. Ao 

hemograma, discreta trombocitose. 

Nos bioquímicos houve hipercolesterolemia discreta e elevação da ALT (117,0 UI/L; ref. <89 UI/L), da 

Gamaglutamiltransferase (GGT) (26 U/L; ref.: <20 U/L) e da Fosfatase Alcalina (FA) (1028,0 UI/L; ref. 20 a 

156 UI/L). O aumento substancial da fosfatase alcalina é um importante indicativo de HAC. 

Após exames, foi instituído tratamento com anti-inflamatório não esteroidal, inibidor da bomba de 

prótons, suplemento alimentar e antibioticoterapia. Apresentou melhora no quadro, porém ainda com 

alopecia bilateral simétrica e disqueratose. Sendo encaminhado ao teste de supressão com baixa dose 

de Dexametasona, a coleta sanguínea deu início às 8:30 h,  administrando 0,01mg/Kg/IV de 

Dexametasona. Fazendo duas coletas 4 e 8 horas após, com duas aplicações (gráfico 1). Os resultados 

sugeriram tumor de adrenal ou HAC-pituitário dependente, sendo que este último pode ter falso positivo 

pelo estresse. Sugestivo de HAC por tumor adrenocortical, o mesmo geralmente secreta cortisol que 

suprime ACTH e provoca atrofia cortical contralateral, explicando a não visualização da adrenal direita 

no exame de ultrassonografia. Neste caso, iniciou-se o tratamento clínico a longo prazo com Trilostano 

(1 mg/kg duas vezes ao dia, via oral), até o 14º dia, onde é necessário realizar o teste de estimulação com 

ACTH para reajuste da dose (4 a 6 horas após a administração do fármaco). Repetindo mensalmente nos 

primeiros meses e depois, cada 2 a 3 meses, a fim de evitar o Hipoadrenocorticismo, auxiliar na dose 

farmacológica correta e, consequentemente no prognóstico. Espera-se uma melhora primária nos sinais 

clínicos brandos, os quais gradativamente sofrem avanços, principalmente em relação à telangectasia e 

alopecia generalizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao exame clínico completo, suspeitou-se de HAC e junto de exames complementares alcançou-se o 

diagnóstico. A elevação de FA e aumento da adrenal levaram a solicitar teste de supressão com baixa 

dose de Dexametasona, chegando ao diagnóstico final (HAC primário). Apesar de o Trilostano ser o 

fármaco de primeira escolha, o prognóstico dependerá da dedicação do tutor e do monitoramento do 

paciente. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE DUAS CULTIVARES DE SOJA 

EM SOLO COM DIFERENTES NÍVEIS DE DENSIDADE E 

INCIDÊNCIA DE PATÓGENOS   

 

AUTOR PRINCIPAL: Ígor Alessandro Heller  

COAUTORES: Jaqueline Huzar Novakowiski, Thiago Luiz Wiedthauper, Cleisla Molin, Cinara Araújo de 
Andrade Cardoso 

ORIENTADOR: Vilson Antonio Klein 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Na região Norte do Rio Grande do Sul, durante os últimos anos, vários produtores têm relatado sérios 

problemas de emergência de plântulas de soja em vários campos, o qual é  decorrente de vários fatores 

como a predominância de solos de textura argilosa com compactação nas camadas mais superficiais e a 

ocorrência de elevadas precipitações no estádio inicial de estabelecimento da cultura. Considerando a 

escassez de estudos diretamente relacionados à ocorrência de fungos e oomicetos que atacam a cultura 

da soja em diferentes níveis de compactação do solo, metodologias devem ser adaptadas para obtenção 

de dados que auxiliem na compreensão da dinâmica desses patossistemas. A identificação do patógeno 

recuperado e suas respectivas frequências será essencial para definir quais as melhores alternativas de 

manejo para minimizar ou até mesmo evitar a ocorrência de tombamento, diminuindo os danos e perdas 

na cultura da soja.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O solo utilizado para realização do experimento foi coletado no mês de março de 2020 pela equipe de 

Pesquisa & Desenvolvimento da GDM Genética do Brasil. O solo foi coletado em uma profundidade de 

0-10 cm em um campo de soja localizado em Condor/RS com histórico de ocorrência de tombamento de 

plântulas de soja. 

O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados em parcelas subdivididas com 

quatro repetições. Os tratamentos consistem em um arranjo fatorial 5 x 2 sendo que os cinco níveis de 
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compactação do solo (1,05; 1,14; 1,23; 1,27; 1,33 g. cm-3) corresponderam a parcela principal e as duas 

cultivares de soja (NEO530 e DM57i52) as subparcelas. 

Dez sementes de cada uma das duas cultivares de soja, DM57I52 RSF IPRO (tolerante ao tombamento) e 

NEO 530 IPRO (suscetível ao tombamento) foram semeadas por cilindro a 3 cm de profundidade. Os 

cilindros foram mantidos em câmara de crescimento a 20º C com fotoperíodo de 12 horas. 

Após 24 horas da semeadura, todos os cilindros foram colocados em bandejas e água foi adicionada para 

promover condições de saturação do solo por 48 horas. Esse processo foi executado de forma a facilitar 

a infecção por patógenos de solo. Em seguida, os cilindros foram retirados das bandejas e mantidos em 

câmara de crescimento. 

A avaliação da emergência das plântulas de soja foi realizada a cada dois dias, e ao final obteve-se o Índice 

de Velocidade de Emergência (IVE) e porcentagem final de emergência das plântulas. Foi considerada 

emergida a plântula que apresentou os cotilédones acima da superfície do solo. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade para o fator qualitativo (cultivar de soja) e análise de regressão para o fator quantitativo 

(densidade do solo). Todas as análises foram realizadas com o programa estatístico RStudio (R Core Team, 

2020).  

O IVE obteve diferença significativa entre as densidades do solo e entre cultivares. O IVE explicasse por 

uma regressão de modelo quadrático de acordo com a densidade do solo. Já o percentual de emergência 

tem diferenças significativas tanto nas diferentes densidades do solo, como também para as cultivares 

utilizadas. Para as diferentes densidades do solo, o modelo quadrático melhor representa as médias 

analisadas, em que, densidades do solo mais baixas apresentam menor percentual de emergência, o qual 

acresce até determinado ponto e acaba decrescendo com o aumento da densidade. A cultivar DM 57i52 

apresentou média maior para o percentual de emergência quando comparada a cultivar NEO530.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

1. O índice de velocidade de emergência (IVE) das plântulas de soja diminui com o aumento da densidade 

do solo.  

2. O percentual de emergência de plântulas de soja possui relação com a densidade do solo e é maior 

para a cultivar DM57i52 quando comparada a cultivar NEO530. 

 

REFERÊNCIAS: 

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria, 2020. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 10 jul. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PEQUENO EM TAMANHO, MAS DE GRANDE IMPACTO: UM 

PARASITO E SUAS INFLUÊNCIAS NA SAÚDE PÚBLICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isadora Fappi Scherer  

COAUTORES: Caroline Chaves Hermes, Elise Benvegnú, Francieli Amaral, Marcio Machado Costa, 
Rubens Rodriguez 

ORIENTADOR: Prof. Dra. Maria Isabel Botelho Vieira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A angiostrongilíase abdominal (AA) é causada pelo nematódeo Angiostrongylus costaricensis. Esse 

parasito possui roedores como hospedeiros definitivos (HD) e moluscos como hospedeiros 

intermediários (HI). A infecção nos HD se dá por meio da ingestão de alimentos ou lesmas contaminadas 

pela forma larval L3. Após a ingestão, as L3 migram e se instalam em ramos das artérias mesentéricas, 

aonde reproduzem gerando a L1 que é eliminada nas fezes. As L1 infectam HI via percutânea ou oral. Na 

camada muscular dos moluscos passam por duas mudas, sendo a L3 eliminada nas secreções mucoides 

(HERMES, et. al, 2020). Humanos podem se infectar do mesmo modo que HD. Todavia, não eliminam a 

L1 nas fezes. Podem manifestar febre, vômitos, diarreia e perda de peso. O método terapêutico-

diagnóstico se dá pela exérese da porção intestinal acometida e sua análise anatomopatológica. Logo, o 

ciclo biológico é mantido no biotério da universidade, a fim de prover melhor compreensão sobre sua 

tríade epidemiológica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As atividades de pesquisa tiveram início através do contato com pesquisadores do Laboratório de 

Parasitologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul que nos forneceu as primeiras 

larvas infectantes (L3) que foram inoculadas em camundongos Mus musculus. Isso foi feito por meio de 

anestesia inalatória com isofluorano, seguida de inoculação das larvas via seringa e sonda nasogástrica, 

constituindo o método de gavagem. Dados vinte dias pós-infecção eram coletadas as fezes desses 
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vertebrados. O conteúdo permanecia em funil preenchido com água, mantido em repouso por vinte e 

quatro horas, caracterizando o método de Baermann adaptado. No dia seguinte se preenchiam tubos de 

ensaio com o conteúdo do funil, posteriormente centrifugados e observados ao microscópio comum para 

detecção da eliminação das larvas em estádio L1.  

Essa metodologia se mostrou muito eficaz, pois tanto hospedeiro definitivo quanto o intermediário 

eliminavam as larvas do nematódeo em quantidades significativas. Hermes et. al no ano de 2018 

buscaram comprovar a relação entre as diferentes doses de L3 inoculadas e o quanto de L1 seria 

eliminado pelos roedores, comparando com as taxas de mortalidade dos mesmos. Ao se estudarem trinta 

e dois camundongos foi possível constatar que quanto mais L3 se usava na infecção, mais L1 era 

eliminada nas fezes. Ademais, não houve diferença significativa entre dose inoculada e taxas de 

mortalidade. 

Outro fator relevante diz respeito a alta variedade de espécies de hospedeiros intermediários suscetíveis 

à infecção pelo A. costaricensis. Inicialmente testou-se a relação com lesmas do gênero Phyllocaulis – a 

qual se mostrou altamente eficaz. Após a transferência do biotério para dentro o campus I da UPF, se 

iniciou o uso dos moluscos Biomphalaria glabrata, devido a maior facilidade de manejo deles e maior 

suscetibilidade ao parasito. Ambos os gêneros de espécies invertebradas se mostraram adequados à 

manutenção do ciclo em ambiente experimental e natural. Rodriguez et. al, em 2018, detectaram pela 

primeira vez uma nova espécie de hospedeiro intermediário: o molusco Meghimatium pictum. Essa 

lesma foi encontrada em uma plantação de uvas no município de Marau, em que a produtora estava 

apresentando sinais suspeitos e posteriormente foi confirmada a doença AA. Os autores sugerem a 

possibilidade de infecção em humanos por meio da ingestão de uvas, enfatizando a importância da 

correta higiene das mesmas. 

Logo, percebe-se que há grande facilidade de disseminação do A. costaricensis, pois existem diferentes 

espécies de hospedeiros suscetíveis à infecção e manutenção de seu ciclo em ambiente natural. Ademais, 

a doença vem sendo diagnosticada com maior frequência na região norte do Rio Grande do Sul, o que 

põe em destaque o projeto de pesquisa, que vem enriquecendo o acervo de informações sobre esse 

agente etiológico e seus impactos na saúde pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste momento pandêmico se ressaltam as consequências que um pequeno microrganismo pode trazer 

à sociedade, deixando em evidência a saúde pública. Logo, a manutenção do ciclo parasitológico é 

fundamental para que se possa inferir sobre a relação parasito X hospedeiro, possíveis estratégias 

preventivas/terapêuticas e métodos diagnósticos menos invasivos à AA. 

 

REFERÊNCIAS: 

HERMES,C.C;BENVEGNÚ,E;VIEIRA,MIB.;COSTA,MM.;RODRIGUEZ,R.; Angiostrongilíase abdominal, uma 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (      ) Relato de Caso 

 

TÉCNICA DE REDUÇÃO DE HÉRNIA ESCROTAL EM LEITÕES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jeferson Lisboa Kunz.  

COAUTORES: Janeska dos Santos. 

ORIENTADOR: Giseli Aparecida Ritterbusch. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Hérnias são definidas como saculações arredondadas e pedunculadas, de variados tamanhos, localizadas 

na região dos anéis inguinais (hérnia inguinal) e umbilical (SOBESTIANSKY; BARCELLOS, 2012). O sistema 

de produção de suínos utiliza-se de animais rigorosamente selecionados para características produtivas 

e reprodutivas. Por outro lado, características relacionadas à saúde animal não são selecionadas com 

tanto rigor (ROMANO, G.S. et al., 2017). A hérnia caracteriza-se como uma doença congênita que 

acomete suínos, causando perdas na produção. Dentre as técnicas capazes de corrigir hérnias, tratando-

se de inguinais, estas podem ser reparadas mediante procedimentos cirúrgicos, realizados antes ou 

durante a castração convencional, realizando-se incisão na região inguinal ou na região escrotal, 

respectivamente (POMMEREHN, L. et al., 2014). Assim, o presente trabalho traz um relato sobre o 

método como tais hérnias são tratadas em uma Unidade Produtora de Leitões (UPL) do norte do estado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo foi conduzido junto à uma UPL, localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul. No 

estabelecimento, o diagnóstico de hérnia escrotal se dá pela observação de um engrossamento 

assimétrico e de tamanho variável na região escrotal, sendo que, quando palpado ou elevando-se o 

animal pelos membros pélvicos, o conteúdo desaparece, retornando ao pressionar-se o abdômen. 

O procedimento de castração é realizado nas primeiras semanas de vida dos animais. Neste caso, a 

técnica é efetuada nos leitões no período de creche, com aproximadamente 30 dias de idade. Os animais 

são submetidos a um jejum de pelo menos 12 horas, diminuindo os riscos de regurgitação por conta da 

anestesia, deixando os animais com o trato gastrintestinal limpo. 

A sedação do suíno é realizada com azaperone (2 mg/kg IM), sendo após 10 minutos imobilizado pelos 

membros pélvicos. Realiza-se antissepsia da região escrotal e inguinal com solução de iodo 2%, injeta-se 
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0,2 ml de lidocaína 2% intra-testicular em ambos os testículos. Com um bisturi realiza-se uma incisão 

diagonal na região inguinal, primeiramente no lado em que não há hérnia. Faz-se a secção da pele 

externa, túnica Dartus, fáscia espermática externa, músculo cremaster, fáscia espermática interna e 

camada parietal da túnica vaginal. Expõe-se o testículo, o cordão espermático é pinçado com pinça 

hemostática, com fio de algodão realiza-se 3 nós no cordão espermático e com o bisturi é removido o 

testículo. 

No lado em que há presença da hérnia, a incisão é realizada na região inguinal da mesma forma, porém 

a camada parietal da túnica vaginal é mantida. O testículo envolto pela túnica é exposto, realiza-se 3 nós 

em torno do cordão e túnica para retirada do testículo. Sendo por fim, realizada a sutura da região 

incisionada. Se a última túnica for rebatida, quando o animal posicionar-se em estação, ocorre 

evisceração. Desta forma, o coto volta para a cavidade abdominal. Por fim, no pós-cirúrgico, faz-se uso 

de antibiótico e anti-inflamatório. 

Realiza-se por último a técnica do lado em que se apresenta a hérnia para facilitar o procedimento, 

garantindo maior atenção. Sendo tal técnica, citada por Jean & Anderson (2006), como um procedimento 

cirúrgico de grande facilidade para a correção de hérnia inguinal/escrotal. De acordo com Tirart (2002), 

a ocorrência de tais hérnias possui maior incidência sobre animais do sexo masculino, sendo assim, com 

o objetivo de reduzir possíveis prejuízos na produção, a UPL realiza a técnica de castração dos leitões 

herniados. O ato da cirurgia ser realizada no início da vida dos animais também se apresenta como 

vantajoso, visto que por serem animais mais jovens, o processo de cura e cicatrização da ferida cirúrgica 

ocorre mais rapidamente. Sabe-se que tal cirurgia citada poderá vir a prejudicar com que os animais 

alcancem o mesmo peso de abate comparado aos animais inteiros, ademais este método ainda se 

apresenta vantajoso visto que tal enfermidade pode levar a morte dos animais acometidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A técnica descrita trata-se de um procedimento simples e delicado, garantindo bem-estar aos animais 

acometidos e reduzindo os possíveis prejuízos econômicos associados. O prognóstico é favorável e os 

riscos de complicações cirúrgicas são mínimos. Sendo assim, a realização de tal técnica traz benefícios ao 

produtor, não vindo a perder animais pela enfermidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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ANEXOS 

Figura 1: Imobilização do leitão, já sedado, pelos membros pélvicos. 

      

Figura 1: Esta posição se torna favorável para realização da técnica, pois os órgãos se posicionam cranialmente. O 

testículo visível na figura é do mesmo lado onde se apresenta a hérnia escrotal. Fonte: Dos Santos, 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DETECÇÃO DE ANTICORPOS PELO LEITE CONTRA A 

PARATUBERCULOSE EM VACAS LEITEIRAS NO RIO GRANDE 

DO SUL, BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Jéssica Cristina Peretti  

COAUTORES: Diorges Henrique Setim,Leila Costella, Caroline Canova Cortese, Márcio Machado Costa, 
Carlos Bondan, Ricardo Zanella. 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

 A paratuberculose é causada pelo Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, o qual ocasiona 

enterite granulomatosa progressiva. Trata-se de uma enfermidade infectocontagiosa, incurável, que 

cursa com diarreia aquosa intermitente a contínua. Há acentuada queda do escore de condição corporal 

progredindo para caquexia e óbito (MANNING e COLLINS, 2001). O presente estudo foi realizado em 

cinco mesorregiões no Estado do RS, no qual, anteriormente, foi relatada a forma clínica da doença 

(DRIEMEIER et al., 1999). No entanto, até o momento, não há informações sobre a distribuição 

epidemiológica da paratuberculose em rebanhos comerciais sem histórico da enfermidade. Nosso 

objetivo foi verificar se a paratuberculose é detectada em rebanhos leiteiros comerciais de diferentes 

mesorregiões do RS e se o tamanho dos rebanhos influencia na detecção de vacas positivas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram coletadas amostras de leite de vacas em lactação de fazendas comerciais, as quais realizavam o 

controle leiteiro regular no Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo 

Fundo. As amostras foram processadas, armazenadas e executado um ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) comercial.Para realizar o cálculo amostral, foi utilizada a média da prevalência 

nacional 36,8% e 40,45% em bovinos de leite (YAMASAKI et al., 2013). Dessa forma, com a utilização do 
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ELISA (sensibilidade 85,3% especificidade 95,8 %), atribuem-se uma margem de erro de 5% e 

confiabilidade de 95%. Dessa forma, o total a ser coletado é de 357 amostras.Essas amostras foram 

remetidas a uma temperatura de 18 a 20ºC até a chegada ao SARLE. Das mesmas, foram coletadas 2 

alíquotas de 1 ml cada e armazenadas em tubos plásticos estéreis de 2 mL. Imediatamente, foram 

congeladas a -20ºC. Um ELISA indireto comercial (IDEXX laboratories, Inc., Westbrook, USA) foi realizado, 

conforme as orientações do fabricante. 

Das 362 vacas testadas, 14 foram classificadas como positivas, seis como suspeitas e as outras 342 como 

negativas ao teste de ELISA. Vacas em lactação dessas regiões amostradas representam 5,52% de 

sororreatividade para a paratuberculose, do total das amostras testadas. As 14 vacas positivas e seis 

suspeitas estão distribuídas em 13 municípios das mesorregiões noroeste e nordeste.Na mesorregião 

noroeste de um total de 260 vacas testadas, obteve-se 10 vacas positivas (3,84%) e quatro suspeitas 

(1,53%). Na mesorregião nordeste, obteve se quatro vacas positivas (7,8%) e duas suspeitas (3,92%), em 

três propriedades distintas. As vacas provenientes dos demais municípios testados foram negativas ao 

teste de ELISA.A detecção da paratuberculose em relação à totalidade das amostras testadas representa 

5,2% (20 vacas sororreagentes) do total. Em rebanhos com apenas uma vaca suspeita, é bem provável 

que exista mais vacas suspeitas e ou positivas. Pois verificamos uma correlação em encontrar vacas 

positivas em rebanhos de vacas suspeitas, assim como, correlacionou-se a detecção de vacas suspeitas 

em rebanhos com vacas positivas.Constatamos que a paratuberculose bovina é detectada em apenas 

duas mesorregiões do Estado. Nossa hipótese inicial era que a doença estaria presente em todas as 

mesorregiões estudadas. Em adição, a mesorregião noroeste correlacionou significativamente e de 

forma positiva. Dessa forma, uma correlação de quanto maior o rebanho maior é a detecção de 

anticorpos contra a paratuberculose, visto que, as mesorregiões que foram negativas em todos os testes, 

também foram as àquelas com menor número amostral.A detecção de vacas positivas para a 

paratuberculose ao teste de ELISA variou de 5,5 a 90,09% dentro dos rebanhos, o que torna confiável a 

implementação do monitoramento e triagem da doença por amostras de tanque de expansão (LAVERS 

et al., 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, é provável que a paratuberculose seja endêmica nas mesorregiões noroeste e nordeste, porém 

com baixa incidência. A detecção de imunoglobulinas contra MAP no leite mostra-se uma ferramenta 

promissora, segura e econômica para triagem e monitoramento de fazendas. A quantidade amostral por 

rebanho não foi primordial para a detecção de vacas positivas para a paratuberculose. 
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INTRODUÇÃO: 

Os quelônios são animais pecilotérmicos e todas as funções corporais são dependentes da temperatura 

ambiental. Consequentemente a resposta do paciente aos fármacos depende da temperatura ambiental 

(DUTRA, 2014). Esses animais apresentam uma taxa metabólica extremamente baixa, que resulta em 

lenta metabolização e excreção de fármacos, de modo que protocolos anestésicos injetáveis provocam 

uma recuperação de longa duração (SANTOS, et al., 2011). O propofol é o anestésico injetável de eleição 

para indução em quelônios (SCHUMACHER E YELEN, 2006), apresenta efeitos de indução e recuperação 

reduzidos, tendo recuperação anestésica rápida, é metabolizado principalmente no fígado e excretado 

via renal (TREVOR E MILLER, 2002). Esse trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos anestésicos em 

Trachemys spp por comparação dos exames hematológicos realizados em diferentes tempos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram usados 13 tigre-d’agua (Trachemys spp), com peso médio de 1,5Kg ± 0,49kg para realização de 

biópsia hepática, os pacientes passaram por avaliação clínica e coleta sanguínea para realização 

de hemograma e testes bioquímicos, sendo realizada nova coleta para avaliação dos efeitos 

anestésicos em 24 e 48 horas após procedimento. 

Para realização da biópsia, os animais ficaram em jejum de 72 horas e receberam como medicação pré 

anestésica morfina (0,5mg.kg-1 IM), a indução foi obtida com propofol (12mg.kg-1 IM) no seio 

supraoccipital, seguido com intubação orotraqueal com cateter 14G, a manutenção anestésica foi obtida 

com isoflurano vaporizado em oxigênio 100% e epidural no espaço intervertebral coccígeo com lidocaína 

2% sem vasoconstritor na dose de 0,1ml para cada 5cm de carapaça. Após a realização do procedimento 
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cirúrgico, os animais foram mantidos em ambiente seco e temperatura controlada, até recuperação 

anestésica. Como terapia pós operatória, receberam morfina (0,5mg.kg-1 IM) e fluidoterapia com com 

ringer lactato de sódio (10ml.kg-1 SC). 

Aos exames hematológicos, o hemograma apresentou apenas elevação nos monócitos em 48 horas. Já 

na avaliação bioquímica foram mensurados ácido úrico, albumina, aspartato-amino-transferase (AST) 

e fosfatase alcalina (FA), e esta última apresentou alterações de 24 para 48 horas, que pode estar 

associado à anorexia por serem mantidos em ambiente seco e sem alimentação até recuperação da 

ferida cirúrgica. O ácido úrico teve aumento considerável em 24 horas e normalizando em 48 horas. 

Acreditou-se que sendo os rins responsáveis pela eliminação dos fármacos, que o manejo de 

fluidoterapia tenha sido eficaz para diminuir os efeitos do procedimento anestésico e cirúrgico. Apenas 

um paciente não se recuperou da anestesia, esse animal apresentou uma elevação no ácido úrico sérico, 

permanecendo em estado comatoso por 45 horas e evoluindo ao óbito. Foi realizado exame 

necroscópico nesse animal que demonstrou como alterações um aumento considerável de rim esquerdo 

com áreas de necrose bilateral, resultante de uma injúria renal aguda irreversível, que pode estar 

associada a um fator individual pre existente nesse indivíduo.  

O protocolo anestésico associado a fluidoterapia instituída teve eficiência na diminuição dos efeitos 

secundários do procedimento anestésico, que levou os animais a uma melhor e mais rápida recuperação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O protocolo anestésico associado ao manejo pós cirúrgico com fluidoterapia se mostrou satisfatório e 

seguro, a fluidoterapia associada a um pós cirúrgico em ambiente com temperatura controlada, 

auxiliou na diminuição os efeitos deletérios dos fármacos, sendo possível observar que os indivíduos 

apresentaram retorno aos parâmetros de referência pra a espécie 48 horas após intervenção. 
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INTRODUÇÃO: 

A ovariectomia consiste na técnica cirúrgica de remoção somente dos ovários da fêmea (MACPHAIL, 

2014). As técnicas mais antigas utilizadas em quelônios para esse procedimento, era a de abertura parcial 

do plastrão para se ter acesso a cavidade celomática, constituída pela abertura dos escudos córneos e 

placas ósseas ventrais. Este método, acaba sendo traumático para os tecidos moles e duros do paciente, 

além de obter uma recuperação mais prolongada (PESSOA; et al, 2008). Já, em contra partida, vem sendo 

utilizada a técnica pelo acesso pré femoral, proporcionando uma recuperação mais rápida e executando 

uma menor lesão (CUBAS, BAPTISTOTTE, 2006; apud ATAIDE, 2012). O presente trabalho tem por 

objetivo descrever uma ovariectomia eletiva com acesso pré-femoral em cágados da espécie trachemys 

spp. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram selecionados 13 espécies do gênero Trachemys spp, oriundas de zoológico e parque municipal, 

ambas obtinham em média 1 kg de massa corporal e 23cm±5,5cm de comprimento de carapaça. Os 

animais foram internados alguns dias antes e, neste período foram realizados exames hematológicos e 

bioquímicos, para verificar se estavam em condições de serem anestesiados. Os quelônios eram 

mantidos em um tanque d’ água com capacidade de 500 litros e ofertada alimentação uma vez ao dia. 

Após 72 horas de jejum sólido, os animais receberam como medicação pré anestésica morfina (0,5 mg.kg-

1), sendo administrados no músculo peitoral.  
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A indução anestésica foi realizada com propofol (12mg-kg) por via intravenosa no seio supraoccipital. 

Após relaxamento dos pacientes, foi executada a intubação orotraqueal com cateter 14G e anestesia 

mantida através de isofluorano vaporizado em O2 a 100% em circuito semi aberto e respiração assistida. 

Para a realização da epidural no espaço intervertebral coccígeo, mediu-se a carapaça, onde cada 5cm 

equivalia a 0,1 ml de lidocaína 2%. No decorrer dos procedimentos a mensuração do plano anestésico 

era através do doopler (avaliação cardíaca), reflexo palpebral e cloacal, além da temperatura corporal 

que era a mesma em que se encontrava na sala. 

Após colocar os animais em decúbico dorsal, foi realizada a antissepsia com clorexidine 0,5% na região 

pré femoral, algumas regiões da carapaça e plastrão (Figura 1). 10 minutos antes do início do 

procedimento foi administrado enrofloxacina (2,5mg-kg-1) por via intramuscular para profilaxia 

antimicrobiana. 

Com os animais em plano anestésico adequado, foi realizado a incisão da pele e subcutâneo de 5cm com 

bisturi, na região pré femoral. Foi inserido um endoscópio rígido, conectando uma fonte de luz halógena. 

A ferida cirúrgica era mantida aberta com afastadores de Farabeuf, quando localizados os folículos e 

ovários eram tracionados com uma pinça de Kelly de 5mm. Com o apoio das pinças de Backhaus eles 

foram trazidos para o exterior cuidadosamente e DeBackey para não causar ruptura (Figura 2). Após a 

visualização do ligamento suspensório e do plexo artério venoso ovariano, foi aplicado o eletrocautério 

bipolar como hemostasia e em seguida secção com a tesoura de Metzembaum. Em alguns casos houve 

a ruptura do folículo e extravassamento do conteúdo, sendo assim realizada a lavagem da cavidade com 

solução salina estéril. 

Para a sutura da cavidade abdominal, utilizou-se a sutura padrão de Sultan, compreendendo a membrana 

celomática e as camadas musculares com fio absorvível (poliglecaprone 2-0) e padrão Sultan, em seguida 

redução do espaço morto e subcutâneo com mesmo fio em padrão contínuo simples e por fim a pele foi 

suturada com náilon monofilamentar 4-0 com pontos de Wolf, adicionando o cianocrilato para selar a 

ferida cirúrgica.  

O processo de cicatrização nos répteis é mais lento, a temperatura ambiente influência na sua 

cicatrização, assim como também a higienização do local da ferida (DUTRA, 2014). Sendo assim os 

animais foram monitorados e inseridos em local seco e limpo, até apresentarem boa recuperação 

anestésica. Como prescrição terapêutica nos três primeiros dias, receberam morfina (0,5mg-kg-1) via 

intramuscular a cada 24 horas e fluidoterapia com ringer lactato de sódio 10ml-kg-1, via subcutânea até 

completar sete dias, além da limpeza da ferida com solução fisiológica. 

Passado o período de tratamento, retornaram ao tanque com água e recebendo alimentação uma vez ao 

dia, assim recebendo alta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ovariectomia realizada pelo acesso pré femoral, possibilita uma recuperação mais rápida e eficaz para 

o paciente, o possibilitando de obter alta médica em apenas alguns dias, vale ressaltar também a 
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importância da ovariectomia em espécies exóticas como a Trachemys scripta, impossibilitando sua 

propagação e também evitando seu abate. 
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ANEXOS 

 

 

 

  

  

Figura 1- Antissepsia definitiva em Trachemys spp, para iniciar o procedimento cirúrgico. 

Figura 2- Tracionamento dos folículos e ovários via fossa pré femoral em Trachemys spp. 
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INTRODUÇÃO: 

Capillaria hepatica (BANCROFT, 1893) é um nematódeo pertencente a família Trichuridae, e tem sido 

relatado parasitando o parênquima hepático de vários hospedeiros, mais comumente em ratos. O 

parasitismo foi descrito em ratazanas, rato dos telhados, cães, gatos, caxinguelê, caititu e graxaim-do-

campo. O ciclo é direto. A infecção se dá pela ingestão de ovos embrionados que eclodem no ceco, 

liberando larvas que migram, pelo sistema porta, até o fígado onde são encontrados vermes adultos e 

ovos (GALVÃO, 1981). A liberação dos ovos do fígado ocorre após a morte e decomposição do 

hospedeiro, ou pela eliminação através das fezes de animais que tenham ingerido fígado de animal 

parasitado (FARHAZG-AZAD & SCHLITTER, 1978). No meio ambiente necessitam de 28 a 30 dias para se 

tomarem embrionados e infectantes (LUTTERMOSER, 1938; GALVÃO, 1981), requerendo altas taxas de 

oxigênio e umidade no solo (SOULSBY, 1968). O objetivo deste trabalho é relatar o parasitismo por C. 

hepatica em um cão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendida, numa clínica veterinária no município de Passo Fundo, um canino, fêmea, castrada, da raça 

Poodle, com doze anos de idade e pesando sete quilos e seissentos gramas de peso vivo. A tutora levou-

a para avaliação de rotina, sem nenhuma alteração. Foi solicitado exames laboratoriais e exame de 

imagem (radiografia). No hemograma apresentou uma leve leucopenia, e no bioquímico, as enzimas ALT 

e FA aumentadas. No exame radiográfico do tórax, havia discreto padrão pulmonar broncointersticial, 

aumento discreto de átrio direito, elevação da traquéia, silhueta hepática ultrapassando discretamente 

bordos costais e presença de múltiplas estruturas arredondadas radiopacas, de densidade mineral, desde 

a topografia do fundo gástrico até o duodeno proximal em maior quantidade nessa região, sugerindo 
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mineralizações hepáticas. Então, solicitou-se a ultrassonografia do abdome, no qual, o fígado estava 

aumentado e apresentava contorno regular, parênquima homogêneo, normoecogênico, entretanto com 

múltiplas estruturas arredondadas, bem delimitadas, hiperecogênicas, formadoras de sombreamento 

acústico posterior, dispersas pelo parênquima hepático, a maior medindo aproximadamente 0,66 cm de 

diâmetro, vasos hepáticos congestos e vias biliares preservadas; o pâncreas, com aspecto sonográfico 

não individualizável; os rins, com formato anatômico preservado, dimensões diminuídas (relação 

rim/aorta), contorno regular, discretamente hiperecogênicos, relação córtico-medular preservada, limite 

córtico-medular irregular/mal defenido, sugerindo nefropatia crônica; as adrenais, com dimensões 

aumentadas, normoecogênica, homogênea, sugerindo hiperplasia. Com isso, encaminhou-se para vídeo-

cirurgia para coleta de fragmento hepático para biópsia. Recomendou-se a substituição da dieta para 

dieta comercial para cães idosos e uso de prednisona 0,5 mg/kg duas vezes ao dia. Na análise 

histomorfológica observou-se formações císticas delineadas por tecido fibroso contendo internamente 

inúmeras áreas de calcificação distrófica (figura 1) associadas a estruturas ovais a arredondadas medindo 

vinte a vinte e cinco micrômetros com cápsula bem definida sugestivas de ovos de nematóides. Na 

periferia das lesões císticas infiltrado linfoplasmocítico e histiocítico discreto. Hepatócitos adjacentes à 

lesão apresentam colestase e degeneração hidrópica. Obtendo como diagnóstico sugestivo: lesão cística 

hepática responsiva a infestação parasitária (Capillaria hepatica). Aconselhou-se o uso de vermífugo 

(praziquantel, pamoato de pirantel e febantel) uma vez ao dia por cinco dias e após quinze dias, repetir 

o tratamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o diagnóstico dessa doença é custoso e raro, pois os pacientes são assintomáticos, ou 

então, apresentam sintomatologia comum a outras patologias hepáticas. Além disso, o diagnóstico só foi 

possível através da biópsia hepática. A principal medida de controle é impedir o contato direto e/ou 

indireto com os roedores, visto que são os principais hospedeiros. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Estruturas ovais a arredondadas de calcificação distrófica em parênquima hepático. 
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INTRODUÇÃO: 

A dilatação gástrica-vólvulo (DGV), geralmente ocorre, por acúmulo de gás e líquido em excesso, fazendo 

com que o estômago dilate. O que poderia contribuir para isso, seria: aerofagia e fermentação causada 

pelo conteúdo alimentar e por bactérias. Podendo até, progredir para uma torção, sendo o sentido 

horário, o mais comum, caracterizado pela rotação do piloro pela direita, passando por cima do fundo e 

corpo gástrico. Dependendo do grau dessa torção, pode envolver o baço e omento maior. É mais 

comumente observada em cães de grande porte e com tórax profundo, os quais podem ingerir grandes 

volumes de alimento e água, podendo causar a distensão do estômago e predispor à torção. Pode 

apresentar dor e distensão abdominal, timpanismo e vômitos improdutivos. É umas das principais causas 

de cirurgias emergenciais, pelo choque e demais alterações sistêmicas. O objetivo deste trabalho é 

relatar a síndrome de dilatação gástrica-vólvulo com envolvimento do baço em um cão. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi atendida no HV-UPF, uma canina, fêmea, castrada, Rottweiler, com doze anos de idade, pesando 25 

kg, apresentando apatia, sialorreia e aumento de volume na região epigástrica.  Desde a manhã do dia 

em que trouxe ao HV, a paciente estava em anorexia e adipsia, o tutor forneceu carvão vegetal, porém 

seu quadro só se agravava. No exame físico, apresentou algia e aumento de volume na região epigástrica. 

Solicitou-se radiografia abdominal, onde confirmou dilatação e vólvulo gástrico de 270°. Realizou-se 

gastrocentese para alívio da distensão e a paciente foi encaminhada para procedimento de celiotomia 

exploratória.  Durante o procedimento cirúrgico observou-se a torção gástrica e torção esplênica, sendo 

realizado inicialmente esplenectomia total (Figura 1A). No transoperatório foi realizada lavagem gástrica 

com  sondagem orogástrica, para assim, poder realizar o reposicionamento anatômico do estômago, 
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levando a curvatura maior do estômago em direção ao lado direito do abdômen. Realizada gastropexia 

incisional (Figura 1B) no lado esquerdo da parede abdominal para evitar recidivas do quadro, 

omentopexia e lavagem da cavidade abdominal com ringer lactato aquecido. Tendo como complicação 

transoperatória, hemorragia, porém controlada, obtendo prognóstico reservado, devido às possiveis 

complicações pós-operatórias. Durante o período de internação, a paciente recebeu as seguintes 

medicações: meloxicam (0,1mg/kg, SID), sucralfato (1g, BID), omeprazol (1mg/kg, BID), citrato de 

maropitant (1mg/kg, SID), dipirona sódica (25mg/kg, TID), cefalotina sódica (25mg/kg, TID), metronidazol  

(15mg/kg, BID), metadona (0,3mg/kg, QID) e alimentação pastosa, além dos cuidados de limpeza dos 

pontos duas vezes ao dia e uso de roupa cirúrgica. Após três dias internada, estava bem clinicamente, se 

alimentando e de alta médica. As prescrições para casa foram, dipirona (25mg/kg, TID, por três dias), 

omeprazol (1mg/kg, BID, por quatro dias), cefalexina (25mg/kg, BID, por dois dias), metronidazol 

(15mg/kg, BID, por quatro dias), tramadol (4mg/kg, TID, por três dias), limpeza diária da ferida, uso de 

roupa cirúrgica e repouso até remoção dos pontos, além do manejo alimentar de fornecer pequenas 

porções de alimento com maior frequência por dia. Retorno em dez dias para a avaliação e retirada de 

pontos. A paciente estava ativa e comendo melhor (arroz com frango ou fígado bovino). Retirou-se os 

pontos e havia uma pequena área com crosta no início da linha de sutura, então, indicou-se aplicação de 

rinfomicina no local, e nos locais que a roupa cirúrgica apertava e também gerou lesão, aplicação de 

pomada à base de gentamicina, sulfadiazina, sulfanilamida, ureia e vitamina A. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A DGV é uma condição aguda e multifatorial, com alto risco de óbito. O tratamento cirúrgico é de eleição 

em praticamente todos os casos. A identificação prematura das alterações e escolha da terapia correta 

são essenciais para o sucesso da manutenção da vida do paciente. Com isso, podemos notar que o 

conhecimento da doença influencia diretamente no prognóstico. 

 

REFERÊNCIAS: 

JERICÓ, M.M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. 2 v. 1ed. São Paulo: Roca, 2019, p. 974. 

PEREIRA, Mirele; FANTE, Thamiris Pechutti. Síndrome da dilatação vólvulo-gástrica em cães - revisão de 

literatura. Revista Científica de Medicina Veterinária, ISSN 1679-7353 Ano XVI - Número 33 – JULHO de 

2019 – Periódico Semestral. 

SILVA, Sérgio Santalucia Ramos. et al. Síndrome da dilatação volvo gástrica em cães. Cienc. Rural vol.42 

no.1 Santa Maria 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

84782012000100020&script=sci_arttext>. Acesso em 05 de agosto de 2020. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Imagem transoperatória de um canino com síndrome da dilatação gástrica-vólvulo. Isolamento 

do baço para esplenectomia total (A). Gastropexia incisional (seta branca) no lado esquerdo (B).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA PROPRIEDADE 

FAMILIAR  

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlio Tagliari Balestrin  

COAUTORES: Dieferson Frandaloso e Raquel Breitenbach 

ORIENTADOR: Raquel Breitenbach 

UNIVERSIDADE: IFRS-Campus Sertão 

 

INTRODUÇÃO: 

A administração rural estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em 

organizações rurais para conduzir de forma eficiente e eficaz uma propriedade rural. Relaciona-se à 

necessidade de gerenciar atividades desenvolvidas dentro de uma propriedade rural (ARAÚJO, 2013). 

Busca manter o negócio ativo e lucrativo de modo a cobrir os gastos e gerar riqueza permitindo 

renovação de investimentos, desta forma, possibilitando agregar valor ao produto e facilitar o trabalho 

do agricultor (GRÄF, 2016). 

O produtor rural deve saber gerenciar, planejar e executar o trabalho de sua propriedade. Deve buscar a 

eficiência produtiva (produzir mais) e a eficiência econômica (ganhar mais dinheiro). A propriedade rural 

deve ser considerada como uma empresa, onde o produtor é o gerente e o responsável pelo sucesso ou 

o fracasso da propriedade (JOSÉ JÚNIOR, 2000). 

Diante do exposto o presente estudo teve como objetivo realizar uma análise econômico-financeira de 

uma propriedade familiar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para os cálculos foram utilizadas as notas fiscais do talão de produtor rural e planilhas disponibilizadas 

pelos proprietários. A propriedade está localizada no município de Estação/RS e conta com 20 ha de área, 

sendo que 15 deles destinam-se a produção de leite e soja. A mão de obra utilizada é inteiramente 

familiar. Os dados referem-se ao ano agrícola 2018/19 e foram coletados em outubro de 2019. 
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Os indicadores econômico-financeiros avaliados foram: a) Produto Bruto = volume produzido * preço 

unitário; b) Consumo Intermediário = insumos consumidos * preço unitário; c) Valor Agregado Bruto = 

Produto Bruto - Consumo Intermediário; d) Depreciação; e) Valor Agregado Líquido = Valor Agregado 

Bruto - Depreciação; f) Distribuição do Valor Agregado = mão de obra + impostos + juros; g) Renda = Valor 

Agregado Líquido - Distribuição do Valor Agregado. 

Os valores do Produto Bruto, Consumo Intermediário, Valor Agregado Bruto, Depreciação e Valor 

Agregado Líquido para a atividade de produção de leite foram, R$82.128,00, R$42.774,90, R$39.353,10, 

R$15.852,04 e R$23.501,06, respectivamente. Já para a atividade de produção de soja, os valores do 

Produto Bruto, Consumo Intermediário, Valor Agregado Bruto, Depreciação e Valor Agregado Líquido 

foram, R$40.880,00, R$17.719,60, R$23.160,40, R$4.342,17 e R$18.818,23, respectivamente.  

Levando-se em conta que o valor da Distribuição do Valor Agregado foi de R$3.852,26 e que a soma dos 

Valores Agregados Líquidos das atividades produção de leite e soja foi de R$42.319,29 tem-se um valor 

para renda igual a R$38.467,03. Esse valor diz respeito ao que realmente a propriedade familiar obtém 

ao final do ciclo produtivo de um ano, traduzindo-se em uma renda mensal de R$ 3.205,58.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os valores encontrados através da análise dos indicadores econômico-financeiros são condizentes com 

as características da propriedade, representando a realidade de grande parte dos estabelecimentos 

rurais que compõe a região norte do Rio Grande do Sul. Tais indicadores são fundamentais para o 

processo de gestão rural, pois possibilitam ao agricultor o conhecimento real da propriedade em nível 

econômico. 

 

REFERÊNCIAS: 

 GRÄF, L. V. Gestão da propriedade rural: um estudo sobre a autonomia do jovem na gestão da 

propriedade rural. Lajeado: UNIVATES, 2016. 

JOSÉ JÚNIOR, R. A. J. Gerenciamento da propriedade agrícola. Embrapa, 2000.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTUDO DO PERFIL EMPREENDEDOR E ANÁLISE SWOT DE 

UMA PROPRIEDADE FAMILIAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlio Tagliari Balestrin  

COAUTORES: Dieferson Frandaloso e Raquel Breitenbach 

ORIENTADOR: Raquel Breitenbach 

UNIVERSIDADE: IFRS-Campus Sertão 

 

INTRODUÇÃO: 

Diversas características que marcam o perfil de um empreendedor podem ser denominadas como 

qualidades essenciais para se atingir o sucesso como empreendedor e consequentemente do 

empreendimento (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2003). 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) é uma estratégia de avaliação interna 

das forças (strengths) e fraquezas (weaknesses) e externa das oportunidades (opportunities) e ameaças 

(threats) de uma organização. Destina-se a identificar os fatores internos e externos que são favoráveis 

e desfavoráveis para alcançar os objetivos de uma organização (MINTZBERG, 2000). 

Neste sentido o presente estudo objetivou descrever o perfil empreendedor e realizar uma análise SWOT 

de uma propriedade familiar.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a obtenção das informações foi realizada uma entrevista com os integrantes da propriedade 

estudada. A propriedade está localizada no município de Estação/RS e conta com uma área de 20 ha, 

sendo 15 destinados as atividades de produção de leite e soja. A mão de obra utilizada é inteiramente 

familiar.  

Em relação ao perfil empreendedor, a propriedade busca atualizações e novas informações através da 

participação em palestras, dias de campos e feiras, assim como a adequação de melhorias na estrutura 

produtiva é sempre realizada conforme exigências do mercado. A resolução de problemas, feita de 

maneira fácil e barata, também é um ponto positivo. Além disso, assume-se riscos calculados na 
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propriedade, o que é evidenciado na compra de máquinários, sempre realizada de maneira cautelosa a 

fim de evitar dívidas excessivas. 

 Contudo, os proprietários não estabelecem metas e objetivos o que é bastante prejudicial, visto que a 

definição destes é fundamental para que a propriedade consiga atingir sucesso tanto produtivo como 

econômico. 

Quanto à análise SWOT identificou-se as seguintes forças: custos mais baixos, mão de obra familiar, 

experiência, máquinas e equipamentos próprios e boa localização. Em contrapartida as fraquezas 

identificadas foram: áreas com compactação de solo, falta de diferenciação entre recursos das duas 

atividades, genética fraca dos animais e baixo poder de barganha. 

As oportunidades idenfificadas foram: crescimento de mercado, proximidade de centros consumidores, 

facilidade em adquirir financiamentos, possibilidade de fornecer serviços para vizinhos e disponibilidade 

de assistência técnica de qualidade. Já as ameaças identificadas foram: quedas de energia elétrica, 

quebra de barreiras para importação de leite, intempéries climáticas, exigências de maior qualidade do 

leite e deriva de herbicidas de lavouras vizinhas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise do perfil empreendedor permitiu concluir que os integrantes da propriedade, embora não 

sejam empreendedores natos, possuem algumas características de grande valia para o sucesso de um 

empreendimento. A análise SWOT possibilitou a identificação dos fatores internos e externos que são 

favoráveis e desfavoráveis para o empreendimento, desta forma, os pontos positivos devem ser 

usufruídos da melhor maneira possível, enquanto os pontos negativos devem ser superados ou 

amenizados. 

 

REFERÊNCIAS: 

MINTZBERG, H. Ascensão e queda do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

OLIVEIRA, D. C.; GUIMARÃES, L. O. Perfil Empreendedor e ações de apoio ao empreendedorismo: o 

NAE/SEBRAE em questão. Anais... XXVII EnANPAD, 2003. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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DESEMPENHO REPRODUTIVO DE NOVILHAS ANGUS 

SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 

TEMPO FIXO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Karine Calderaro Dalcin 

COAUTORES: Eduardo Colling Pedroso, Émerson Luís Silva de Vargas, João Ignácio do Canto e 
Maximiliano Moresco Bresciani 

ORIENTADOR: Prof. Msc. João Ignácio do Canto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A eficiência reprodutiva e a produtividade de um rebanho dependem de valores nutricionais, genéticos, 
sanitários e de manejo, tendo grande importância econômica dentro de uma propriedade (SANTOS, 
2016). A IATF permite sincronizar o estro e a ovulação sem a necessidade de detectar o cio, além de 
concentrar as inseminações e as parições em épocas estratégicas, reduzindo o intervalo entre partos e 
oferecendo ao produtor uma otimização no manejo da propriedade (FURTADO et al., 2011). Por ela ser 
uma técnica bastante flexível, diversos estudos vêm buscando ajustes nos protocolos base, podendo 
levar a um aumento significativo nas taxas de prenhez. O presente trabalho tem como objetivo discutir 
os resultados de um protocolo de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) baseado em duas 
inseminações, aplicado em novilhas da raça Angus, além de fazer uma breve colocação sobre a utilização 
de uma dose de GnRH no dia da inseminação como hipótese de aumento na eficiencia reprodutiva do 
rebanho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O protocolo foi realizado em uma fazenda no município de Rio Pardo/RS, durante a estação reprodutiva 
de setembro de 2019 a março de 2020, em estágio extracurricular. Foram utilizadas 200 novilhas da raça 
Angus, com 24 meses de idade. O escore de condição corporal médio do rebalho era de 3, se mantendo 
assim durante todo o período. Foi utilizado um protocolo (figura 1) de três manejos: 1. D0 – colocação 
de implante intravaginal de progesterona (600 mg) + 2 mg/ml (IM) de benzoato de estradiol; 2. D8 – 
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retirada do implante + 1 mg/ml (IM) de cipionato de estradiol, 0,50 mg/ml (IM) de prostaglandina e 400 
UI/ml (IM) de eCG; 3. D10 – inseminação com sêmen criopreservado + 0,1 mg/ml (IM) de GnRH. O 
diagnóstico de gestação foi realizado 40 dias após o D10, com auxílio de ultrassom, onde a taxa de 
concepção do lote foi de 43,5% (87/200). Diversos fatores podem ser considerados como contribuintes 
para esse valor, entre eles: a categoria do lote; a seca enfrentada no período em que foi realizado o 
protocolo, não havendo uma oferta de forragem consideravelmente suficiente para esse momento 
crítico; e as altas temperaturas nos dias do protocolo, considerando conforto térmico e zona termoneutra 
dos animais. Ao diagnóstico, todas as novilhas vazias foram submetidas à ressincronização, utilizando-se 
o mesmo protocolo novamente (figura 1). O segundo diagnóstico foi realizado cerca de 120 dias após a 
segunda inseminação (D10), e a taxa de concepção do lote de novilhas vazias ressincronizadas foi de 
78,76% (89/113). Na totalidade, foi obtida uma taxa de concepção de 88% (176/200) do lote inicial (n = 
200) ao final de todo protocolo, conforme mostra a tabela 1. Em se tratando da utilização do GnRH no 
dia da inseminação, segundo Guerreiro & Freitas (2017), a aplicação no momento da IATF incrementa a 
taxa de concepção das fêmeas que não manifestaram cio entre a retirada do dispositivo (D8) e a IATF 
(D10), sendo uma boa proposta para fêmeas de corte. 

Levando em consideração o fato de que a fazenda conta com um rebanho total de aproximadamente 
7000 animais (sendo 2600 vacas de cria e aproximadamente 900 novilhas) e tem uma taxa de reposição 
anual de 30%, a eficiência reprodutiva das novilhas é de extrema importância, visto que, posteriormente, 
elas substituirão aquelas vacas destinadas ao descarte, seja por problemas reprodutivos, má habilidade 
materna, intervalo entre partos indesejado, enfermidades, etc. Segundo Bonatto et al. (2015), a “vaca 
ideal” é aquela que, quando novilha, concebe ao início de sua primeira temporada reprodutiva, repete 
prenhez todos os anos e desmama sempre um(a) bezerro(a) de bom peso. Assim, é de suma importância 
avaliar o desempenho reprodutivo das novilhas destinadas à reposição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diversos aspectos são cruciais para o desempenho reprodutivo de novilhas, sendo a nutrição um dos 
principais pontos. Fêmeas bem nutridas e manejadas tendem a ser ótimas reprodutoras, desde a 
concepção até o pós-parto. A IATF surgiu como uma ótima ferramenta, permitindo a otimização do 
manejo nas propriedades, facilitando assim a avaliação e seleção de novilhas destinadas à reposição. 

 

REFERÊNCIAS: 

BONATO, D. V., et al. Avaliação de novilhas Brangus e Nelore submetidas à IATF com progestágeno 
monodose. Rev. Investigação, vol14, n1, p14-17, 2015. 

FURTADO, D. A., et al. Inseminação Artificial em Tempo Fixo em bovinos de corte. Rev. Cient. Elet. de 
Med. Vet., Garça - SP, ano IX, n16, 25p, jan. 2011. 

GUERREIRO, B. M. & FREITAS, B. G. O uso de Sincroforte na IATF aumenta a taxa de concepção em fêmeas 
de corte. Disponível em: < 
https://www.ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo/categoria/artigos/o-uso-de-sincroforte-na-
iatf-aumenta-taxa-de-conce/>. Acesso em 30 ago. 2020. 

https://www.ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo/categoria/artigos/o-uso-de-sincroforte-na-iatf-aumenta-taxa-de-conce/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo/categoria/artigos/o-uso-de-sincroforte-na-iatf-aumenta-taxa-de-conce/
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SANTOS, B. D. Inseminação artificial em bovinos. 2016. 25 f. (TCC – Técnico em Agropecuária) – Instituto 
Federal de São Paulo, Campus Barretos, 2016. 

 

ANEXOS: 

 

 

Tabela 1. Taxas de prenhez das novilhas submetidas ao protocolo de IATF. 

 N Prenhes Vazias Taxa de prenhez 

Primeiro protocolo 200 87 113 43,5% 

Segundo protocolo 113 89 24 78,76% 

Total 200 176 24 88% 

 

  

Figura 1. Protocolo de IATF utilizado. 
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EFEITOS DO ESTRESSE TÉRMICO NA REPRODUÇÃO DE FÊMEAS 

BOVINAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Karine Calderaro Dalcin 

COAUTORES: Eduardo Colling Pedroso, Émerson Luís Silva de Vargas, João Ignácio do Canto e 
Maximiliano Moresco Bresciani 

ORIENTADOR: Prof. Msc. João Ignácio do Canto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O estresse térmico ocorre quando alterações indesejáveis acontecem em virtude da exposição dos 
animais a temperaturas ambientais acima da zona de termoneutralidade, ou seja, um animal sofre 
estresse térmico quando produz mais calor do que pode dissipar. Para se ajustar, ele é obrigado a reduzir 
o consumo de alimentos e sua produção necessariamente declina (AGUIAR, 2013). Os bovinos, assim 
como todos os mamíferos, são animais homeotérmicos, e quando a temperatura aumenta 
excessivamente, há uma maior demanda energética para que o calor do corpo seja dissipado, energia 
essa que seria utilizada para a deposição de músculo, gordura ou utilizado para a reprodução, a fim de 
manter a funcionalidade dos órgãos vitais (AGUIAR, 2013). Este trabalho teve como objetivo abordar 
alguns dos principais efeitos deletérios do estresse térmico em relação à reprodução de fêmeas bovinas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo estudos citados por Costa (2014), o estro das fêmeas bovinas tem duração de 14-18 horas em 

locais com temperaturas amenas, enquanto que em ambientes quentes este período diminui para 8-10 

horas, dificultando a identificação do cio e, consequentemente, a concepção. À nível oocitário, Costa 

(2014) mencionou dados comprovando que quando o estresse térmico coincide com a ovulação e a 

maturação oocitária, os embriões resultantes são mais propensos a um desenvolvimento lento ou 

anormal, além disso, de 15 a 30% dos oócitos em maturação expostos a altas temperaturas sofrem 

apoptose. 
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Vasconcelos & Demetrio (2011), citaram um experimento onde foram incubados embriões e explantes 

endometriais obtidos no dia 17 de gestação, tanto em temperaturas amenas quanto altas temperaturas. 

As condições de estresse térmico reduziram a síntese de proteínas e secreção de interferon-tau em 71% 

dos embriões; enquanto que a secreção endometrial e embrionária de prostaglandina aumentou 72%. 

Isso significa que tanto o embrião quanto o ambiente uterino podem ser afetados pelo estresse térmico. 

Sobre vacas leiteiras, Vasconcelos & Demetrio (2011) mencionaram trabalhos demonstrando que vacas 

de alta produção de leite geram mais calor que as de baixa produção e os efeitos do estresse térmico se 

intensificam conforme aumenta a produção, ou seja, à medida em que a produção de leite aumenta (seja 

por seleção genética, melhores práticas nutricionais, manejo, etc), as vacas se tornam mais suscetíveis 

ao estresse térmico. 

Hansen (2019) mostrou resultados de diferentes estudos realizados com vacas em lactação, onde o 

estresse térmico afetou a atividade estral por meio da avaliação das seguintes variáveis: variação na 

duração do estro nos meses quentes (8 a 10h) e frios (13 a 14h); número de montas por estro nos meses 

quentes (4 a 5) e frios (8 ou mais); aumento da atividade do pedômetro durante o estro nos meses 

quentes (< 300%) e frios (400%); porcentagem estimada de períodos de estro detectados nos meses 

quentes (19%) e frios (aproximadamente 50%). 

Diversas estratégias de manejo podem ser adotadas com a finalidade de minimizar os efeitos causados 

pelo estresse térmico nos animais. Entre elas, destaca-se: manejo nutricional (principalmente “parcelar” 

os alimentos oferecidos ao longo do dia); fornecimento de sombra, atendendo às necessidades de todos 

os animais à qualquer hora do dia para evitar disputas; fornecimento de água de qualidade à vontade e, 

se possível, em mais de um lugar; linhas de aspersão e ventiladores (principalmente em estruturas como 

Compost Barn para vacas leiteiras); e concentração de parição no outono/inverno, para que as vacas 

entrem na fase de pré-parto e início da lactação sob menor estresse térmico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Condições de estresse térmico demandam dos animais muita energia para dissipar o calor do corpo, e 

essa resposta causa muitas consequências à nível produtivo e reprodutivo. Estudos demonstraram 

redução na duração do estro, desenvolvimento lento ou anormal dos embriões entre outros efeitos 

deletérios. Vacas leiteiras se tornam mais suscetíveis ao estresse térmico conforme aumentam sua 

produção. 

 

REFERÊNCIAS: 

AGUIAR, R. C. F. N. Estresse calórico em bovinos de corte criados a pasto e seus efeitos na 
sustentabilidade. 2013. 34f. (TCC – Zootecnia) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. 

COSTA, A. N. L. Estresse térmico em fêmeas bovinas Girolando: ¾ Holandês ¼ Gir vs. ½ Holandês ½ Gir, 
criadas em clima semiárido no Estado do Ceará. 2014. 99f. (Tese – Zootecnia) – UFC, UFPB e UFRPE, 
Fortaleza/CE, 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE BACTÉRIAS 

ÁCIDO LÁCTICAS FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kátia Bitencourt Sartor 

COAUTORES: Raíssa Vieira Da Silva e Lariane Strack 

ORIENTADOR: Luciane Maria Colla 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Há uma crescente demanda dos consumidores por alimentos naturais, sendo de grande interesse 

desenvolver substâncias para a conservação, que substituam os conservantes sintéticos (MIAO et al., 

2015). As bactérias acido lácticas são microrganismos conhecidos por sua capacidade de produzir 

compostos antimicrobianos naturais, que podem ser utilizados como biopreservadores nos alimentos 

capazes de agir contra patógenos (AHMAD et al., 2017). A produção destes compostos é realizada em 

meio de cultura complexos e caros, sendo inadequados para produção em larga escala Assim, o objetivo 

do trabalho foi produzir extratos antimicrobianos a partir da bactéria Lactobacillus lactis em meio de 

cultivo de baixo custo por fermentação submersa, avaliando a influência de variáveis como o pH, 

concentração de NaCl, sacarose, frente a bactéria S. aureus. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para experimento foram adicionados 60 mL de soro de leite e ajustadas as concentrações de NaCl, 

Sacarose e pH segundo o delineamento fatorial. (Tabela 1) Após foi realizado uma pasteurização sob 

agitação de 100 rpm por 15 minutos a 90°C. Foi retirada uma amostra de cada extrato centrifugadas a 

10.000 rpm por 10 minutos, correspondente aos controles Para inoculação dos meios, foram adicionados 

5 mL do pré inóculo junto aos meios de cultivo já preparados segundo o delineamento fatorial Então os 

frascos foram incubados em agitador rotativo a 100 rpm, 37°C por 72 h. Ao fim foram centrifugados a 

10.000 rpm por 10 min  

A atividade antimicrobiana dos extratos foi realizada frente ao Staphylococcus aureus. Foram adicionados 

500 μL dos extratos em 5 mL do caldo BHI, em seguida, 100 μL de uma suspensão do S. aureus com 
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densidade ótica de 0,1 a 630 nm Os tubos foram incubados a 37°C por 24 horas, após realizada a leitura 

da absorbância em espectrofotômetro a 630 nm. 

O potencial de inibição foi calculado através da Equação 1, na qual PI é o potencial de inibição (%), Ao é 

a absorbância do controle (só o meio de cultivo sem compostos antimicrobianos) e Am a absorbância de 

cada amostra. Os resultados de potencial de inibição foram avaliados segundo os efeitos principais e de 

interação das variáveis analisadas, com nível de significância de 10% e intervalo de confiança de 90%. 

 

𝑃𝐼 =
(𝐴𝑜 − 𝐴𝑚 )

𝐴𝑜
× 100  (1) 

Ao comparar os potenciais de inibição da Lactobacillus lactis em relação às variáveis, verificou-se que o 

pH apresentou efeito negativo -22,4391 e significativo 10%. Avaliando-se os ensaios 1 a 8, verifica-se que 

quando aumenta-se o pH, há uma redução no potencial de inibição dos extratos da L. lactis. 

Mataragas et al. (2003), encontrou melhores taxas de atividade e produção de bacteriocinas nos valores 

de pH de 5,0 e 5,5. Esse pH não coincidiu com o ideal para o crescimento que seria de (6,0-6,5). Mas 

nesse valor de pH, o rendimento de compostos antimicrobianos atingiu seu nível máximo, 2,7 x 10 6 e 1,6 

x 10 6 AU (gCDM)-1. Esse resultado é semelhante ao obtido em nosso trabalho, em que maiores atividades 

antibacterianas foram obtidas em extratos de fermentação com pH 5. Segundo o autor as reações 

enzimáticas são controladas pelo pH, assim a diminuição do pH resulta em diminuição das reações 

enzimática. Isso pode ter um efeito positivo na síntese dos compostos antimicrobianos aumentando 

metabólitos essenciais, incluindo o ATP. 

Além disso, o efeito combinado das 3 variáveis para a L. Lactis foi significativo de forma negativa, em que 

as maiores produções de compostos antimicrobianos foram obtidas no pH 5, concentração de NaCl no 

nível inferior (1%) e nas concentrações de sacarose correspondentes ao ponto central ou superior (de 

1,5 a 2,5%).mostrando que além do pH, as concentrações de sacarose e NaCl também influenciam na 

produção de compostos antimicrobianos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para maiores potenciais de inibição dos compostos antimicrobianos da Lactobacillus lactis, o indicado é 

que o pH inicial do meio de cultivo deve ser próximo ao 5, já que essa variável apresentou diferença 

significativa comparado aos outros valores mais altos de pH dos ensaios.  

Como efeito de interação as demais variáveis apresentaram efeito negativo obtendo-se maiores 

produções de compostos antibacterianos nas concentrações inferiores  

 

REFERÊNCIAS: 

AHMAD, V. et al.Antimicrobial potential of bacteriocins: in therapy, agriculture and food preservation. 
International Journal of Antimicrobial Agents, v. 49, p. 1–11, 2017. 

MATARAGAS, M. et al. Influence of pH and temperature on growth and bacteriocin production by 
Leuconostoc mesenteroides L124 and Lactobacillus curvatus L442. Meat Science, v. 64, n. 3, p. 265-271, 
2003. 
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MIAO, J.; XU, M.; GUO, H.; HE, L.; GAO, X.; CROOK, C.; XIAO, H.; CAO. Optimization of culture conditions 
for the production of antimicrobial substances by probiotic Lactobacillus paracasei subsp. Tolerans FX-6. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Delineamento Fatorial Completo 23 com três pontos centrais e potenciais de inibição dos extratos de L. 
lactis frente ao S. aureus 

 
Ensaio 

X1  

(pH inicial) 
X2 

(NaCl %) 

X3  

(Sacarose %) 

Lactobacillus  

lactis 

1 -1 (5) -1 (1) -1 (0,5) 39,88±0,43 

2 +1 (7) -1 (1) -1 (0,5) 0 

3 -1 (5) +1 (4) -1 (0,5) 27,50±15,66 

4 +1 (7) +1 (4) -1 (0,5) 23,94±20,32 

5 -1 (5) -1 (1) +1 (2,5) 40,99±18,52 

6 +1 (7) -1 (1) +1 (2,5) 17,07±0,77 

7 -1 (5) +1 (4) +1 (2,5) 35,73±4,26 

8 +1 (7) -1 (1) +1 (2,5) 14,73±3,17 

9 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 38,47±4,93 

10 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 42,54±0,92 

11 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 41,22±2,20 

 

Tabela 2 - Estimativa de efeitos do pH, NaCl e sacarose no potencial de inibição em extratos de BAL’s, com 90% de 

nível de confiança 

Fator 
Efeitos p 

Lactobacillus lactis 

pH  X1 -22,4391 0,003373 

NaCl (%) X2 0,6408 0,922194 

Sacarose (%) X3 3,9488 0,549676 

X1.X2 10,1577 0,136251 

X1.X3 -0,0208 0,997472 

X2.X3 -4,4409 0,501763 

X1.X2.X3 -8,7043 0,078698 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS  

DE FONTES ALTERNATIVAS FRENTE A  

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kátia Bitencourt Sartor 

COAUTORES: Lára Franco dos Santos; Júlia Pedó Gutkoski; Samuel Teixeira Lopes; Telma Elita Bertolin; 
Carla Patrícia Freitas; Jucilene Sena dos Santos; Francieli Gottardo; Lara Spagnol; Lucas Karpinski Risson; 
César Augusto Mangoni; Bárbara Biduski. 

ORIENTADOR: Luciana Ruschel dos Santos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente, um desafio para a indústria de alimentos é garantir produtos livres de contaminantes bem 

como corresponder às expectativas dos consumidores, cada vez mais atentos sobre os efeitos negativos 

de aditivos sintéticos nos produtos elaborados (PISOSCHI et al., 2018). Aliado a isso existe a necessidade 

de manutenção das propriedades nutricionais e sensoriais destes alimentos. Assim, o estudo da aplicação 

de óleos essenciais (OEs) vem ganhando espaço no campo cientifico, já que estes apresentam uma gama 

de compostos biologicamente ativos, com potencial de aplicação como antimicrobianos naturais em 

alimentos (FANCELLO et al., 2020). Fontes alternativas para a obtenção de óleos essenciais como resíduos 

de folhas de planta são uma alternativa interessante para a indústria devido ao baixo custo. Assim, 

objetivou-se avaliar a ação dos óleos essenciais de folhas da pitangueira e araçazeiro e bagaço de 

guabiroba frente a bactérias do gênero S. aureus. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os óleos essenciais foram obtidos por hidrodestilação em aparelho graduado Clevenger, utilizando 300 

g do material vegetal (folhas e bagaço da guabiroba) em 1000 mL de água destilada, em temperatura 

máxima de 100 °C, reduzindo-se posteriormente para 75 °C, por aproximadamente 4 h. Ao final, os óleos 

essenciais foram coletados e armazenados em Eppendorf protegidos da luz com papel alumínio. A 
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atividade antimicrobiana dos óleos essenciais foi avaliada pela técnica de difusão em ágar (CLSI, 2012) 

frente à S. aureus. Inicialmente os microrganismos foram padronizados em solução salina na escala 0,5 

de Mac Farland. Após semeou-se 100 μL do inóculo em placa de Petri com Agar Müeller-Hinton e 

adicionaram-se discos de papel filtro, onde foram depositados 10μL dos OEs a serem testados, tendo 

água destilada estéril como controle negativo. As placas foram incubadas por 18-24h a 36°C e, para a 

leitura, observou-se se houve formação de halo de inibição em torno dos discos, e, caso positivo, 

mensurados com auxílio de régua. O óleo essencial de araçá apresentou maior formação de halo frente 

ao S. aureus, seguido do óleo de bagaço de guabiroba e óleo essencial de pitanga. Os óleos essenciais 

utilizados neste estudo são fontes de compostos bioativos, destacando-se os compostos voláteis. Alguns 

autores citam que estes compostos possuem ação pela alteração da permeabilidade das células 

microbianas, permitindo a perda de biomoléculas do interior das células, como ribose e glutamato de 

sódio (BAJPAI et al., 2008; PISOSCHI et al., 2018). A ação do antimicrobiano interfere na funcionalidade 

da membrana celular, pois interagem com as proteínas da membrana, induzindo sua alteração de 

estrutura e função. As funções afetadas da membrana estão relacionadas ao transporte de elétrons, 

absorção de nutrientes, síntese de proteínas e ácidos nucléicos e atividade enzimática (BAJPAI et al., 

2008; PISOSCHI et al., 2018). Vários mecanismos são propostos para a atividade antimicrobiana de óleos 

essenciais. Nesse sentido, é importantíssimo o conhecimento da composição do óleo e a concentração a 

ser testadas, ademais, as moléculas bioativas presentes óleos essenciais apresentem algumas 

desvantagens, como baixa estabilidade em temperaturas elevadas e condições adversas do ambiente. 

Também, a aplicação em alimentos pode ser dificultada pelo sabor residual desses produtos. Nesse 

sentido, a incorporação direta de óleos essenciais em alimentos um desafio tecnológico, por isso 

pretendem-se aprofundar nos próximos estudos a aplicação dos óleos essenciais em alimentos e sua 

inibição e/ou controle de patógenos alimentares. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os óleos essenciais apresentaram ser biologicamente ativos, tendo ação frente ao Staphylococcus 

aureus. Estes compostos naturais se tornam uma alternativa aos sintéticos, diminuindo os riscos à saúde 

originados por patógenos microbianos e bactérias resistentes a vários antibióticos, sendo este último um 

dos principais problemas enfrentados pelos produtores de alimentos. 

 

REFERÊNCIAS: 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Efeito dos óleos essências de araçá, pitanga e guabiroba frente a Staphylococcus aureus 

Antimicrobiano Formação de halo/diâmetro (mm) 

Óleo essencial de araçá 5,29 ± 0,83 

Óleo essencial do bagaço da guabiroba 3,11 ± 0,05 

Óleo essencial de pitanga 2,25 ± 0,20 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

CONDUTA TERAPÊUTICA UTILIZADA EM FERIDA LACERATIVA 

PROFUNDA DE UMA ÉGUA DA RAÇA CRIOULA - RELATO DE 

CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Keith Ellen Nunes Ferreira.  

COAUTORES: Fernanda Aquino Franco, Leonardo Motta Fornari, Mirele Della Senta, Anaísis de Menezes 
Damo, Larissa Severo, Morgana Pacini, Natacha Muller. 

ORIENTADOR: Leonardo Porto Alves. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As feridas cutâneas são comuns na clínica médica de equinos devido ao comportamento da espécie e às 

condições onde os animais estão alocados. Dentre estas feridas, destaca-se a laceração como o tipo mais 

frequente, podendo ser ocasionada por objetos angulares como, por exemplo, cercas de arame farpado. 

A classificação da ferida envolvida é uma importante ferramenta para auxiliar no protocolo terapêutico 

a ser utilizado em cada caso, e possibilitar a previsão de um possível prognóstico para a lesão (PAGANELA, 

2009). Uma forma de aprimorar a cicatrização por primeira intenção em feridas classificadas como 

limpas-contaminadas após um debridamento cirúrgico, é a utilização de drenos, ativos ou passivos. O 

presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de uma laceração de origem traumática por arame 

farpado em uma égua da raça Crioula, na região peitoral proximal, apresentando exposição da veia 

jugular direita, tratada com uma cicatrização fechada e com a utilização de um dreno ativo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-UPF), uma égua da raça crioula, 

com 13 anos de idade, pesando 470 kg, com uma laceração profunda na região peitoral proximal, 

afetando o musculo braquiocefálico e, expondo a veia jugular direita, além de escoriações superficiais 

disseminadas pelo corpo do animal. A lesão havia ocorrido uma hora antes da abordagem clínica, sendo 

resultante de trauma com arame farpado. Em equinos, devido ao ambiente, as lesões normalmente se 
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encaixam como contaminadas (presença de pelo, grama e outros fragmentos) ou sujas (presença de 

edema e supuração), de acordo com Auer (2006). A cicatrização por primeira intenção poderá ser 

realizada em feridas classificadas como limpas-contaminadas ou limpas. Esta laceração enquadrou-se 

como limpa-contaminada, sendo indicada para procedimento cirúrgico de dermorrafia e colocação de 

dreno ativo. Os drenos ativos consistem em um tubo conectado a um dispositivo de sucção e um 

reservatório de drenagem, segundo Stashak (2009). Este tipo de dreno, quando aplicado de maneira 

adequada, pode auxiliar na prevenção ou na diminuição das complicações durante a cicatrização, 

auxiliando no prognóstico do caso. A paciente foi submetida à uma neuroleptoanalgesia com cloridrato 

de detomidina (0,02mg/kg/IV) e tartarato de butorfanol (0,01mg/kg/IV), para o procedimento ser 

realizado em posição quadrupedal. Realizou-se higienização e antissepsia da região afetada. Procedeu-

se o debridamento do tecido e, posteriormente, realizou-se a sutura e a colocação de um dreno ativo, 

estabeleceu-se uma miorrafia do musculo braquiocefálico com padrão de sutura sultan fio polidioxanona 

nº 1, redução do espaço morto com padrão de sutura zig-zag fio polidioxanona nº 0, dermorrafia com 

pontos interrompidos simples fio nylon nº 0 e, realizada uma sutura de ancoragem com wolf captonado 

fio nylon nº 1. O procedimento foi bem sucedido e a paciente encaminhada para o pós-cirúrgico, sendo 

administrado como antibióticoterapia penicilina benzatina (22.000 UI/Kg, IM) a cada 48 horas, 3 

aplicações e como anti-inflamatório não esteroidal meloxican (0,6mg/kg, IV) SID por 3 dias. A paciente se 

manteve estável, recebendo limpezas diárias na ferida cirúrgica com solução salina 0,9%. Após três dias 

foi retirado o dreno ativo e, em 10 dias, a sutura dérmica, visto que apresentava cicatrização sem sinais 

de deiscência. A paciente recebeu alta com recomendações de curativos diários com água e sabão, e 

aplicação de spray repelente ao redor da ferida por 10 dias, além disso, recomendou-se repouso por mais 

20 dias e retorno gradual as atividades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A conduta do caso foi eficaz e de rápida recuperação, sem intercorrências, devido ao período do trauma 

até o atendimento. Caso houvesse prolongado o encaminhamento, possivelmente a terapia seria outra 

e sofreria um retardo cicatricial. 

 

REFERÊNCIAS: 
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THEORET, Christine. Equine wound management. Second edition. John Wiley & Sons, 2009. Selection of 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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INTRODUÇÃO: 

As luxações são deslocamentos, repentinos ou duradouros, parciais ou completos, que acometem 

frequentemente articulações (MCGOWAN & GOFF, 2016). Estas, podem ser abertas ou fechadas, 

podendo comprometer apenas tecidos moles, bem como, também poderá envolver tecidos ósseos e 

inviabilizar a coaptação das faces articulares. Para auxiliar no diagnóstico e confirmar o grau de 

comprometimento ósseo, o exame radiográfico é utilizado diferenciando lesões associadas a 

osteoartrites e/ou fraturas ósseas concomitantes a luxação (AUER & STICK, 2006). Na articulação 

metatarsofalangeana a ocorrência é menos frequente, quando ocorrem, geralmente, acarretam em 

ruptura de um ou ambos ligamentos colaterais (LABRE, 2015). O objetivo deste trabalho foi relatar um 

caso de luxação parcial e fechada da articulação metatarsofalangeana do membro pélvico esquerdo em 

um equino, com ruptura de ambos os ligamentos colaterais e posterior evolução para osteoartrite. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-UPF), uma égua da raça Crioula, 

com 5 anos de idade, peso corporal 415 kg, utilizada em provas de laço. A paciente foi encaminhada ao 

HV-UPF por um médico veterinário que identificou uma luxação da articulação metatarsofalangeana 

(AMF) do membro pélvico esquerdo (MPE) e, durante o atendimento na propriedade reposicionou e 
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imobilizou a articulação com uma tala. Ainda, apresentava uma laceração profunda na região do 

calcâneo. No HV-UPF foi realizado exame clínico e exame de imagem (radiografias) visando identificar 

outras possíveis alterações e descartar um caso de fratura envolvendo o terceiro metatarsiano e/ou a 

primeira falange. Optou-se pela resolução cirúrgica e imobilização com gesso. O protocolo anestésico 

constou de anestesia dissociativa com medicação pré-anestésica sendo cloridrato de detomidina 

(0,015mg/kg/IV) e tartarato de butorfanol (0,01mg/kg/IV), e indução com diazepan (0,05mg/kg/IV) e 

cloridrato de cetamina (2,2mg/kg/IV). Em seguida, a paciente foi posicionada em decúbito lateral direito, 

sendo feito um bloqueio do nervo fibular (peroneal) com 10 mL de Bupivacaina. Foi realizado 

desbridamento da ferida lacerativa, na região plantar do calcâneo, e aplicação do gesso do casco à parte 

distal do tarso. A cirurgia foi bem-sucedida, tendo um pós-operatório imediato sem intercorrências. Nos 

primeiros 5 dias após o procedimento a paciente recebeu analgésicos e anti-inflamatório não esteroidal, 

sendo estes meloxican (0,6mg/kg, IV, SID) e dipirona (25 mg/kg, IV, BID) e, após o quinto dia passou a 

receber firocoxibe (0,1 mg/kg, SID). Antibióticoterapia constou de penicilina benzatina (22.000 UI/Kg, IM, 

a cada 48 horas) totalizando 4 aplicações e gentamicina (7,2 mg/kg, IV, SID) por 5 dias. O animal se 

manteve estável e, após 45 dias, foi retirado o gesso e realizado liga compressiva, sendo o tempo 

transcorrido suficiente para a resolução da luxação. Nos exames de imagem de acompanhamento, após 

a retirada do gesso, foi constatado a ruptura de ambos ligamentos colaterais e início de osteoartrite na 

AMF. Com relação ao tratamento neste período, foi utilizado além de controle de dor com firocoxibe, 

protocolos fisioterápicos na articulação acometida com ultrassom terapêutico (frequência de 5MHz e 

intensidade de 4,0w=0,5w/cm³, durante 10min)  e aplicação de plasma rico em plaquetas na região dos 

ligamentos colaterais da AMF. Após a estabilização da luxação a paciente recebeu tratamento referente 

a osteoartrite, totalizando 3 aplicações intraarticulares de estanozolol (5 mg), com um intervalo de uma 

semana entre as aplicações, e uma de Ácido Hialurônico (20 mg). Com relação ao retorno as atividades 

atléticas, a previsão é um retorno gradual em 4 meses, com recomendação de caminhadas diárias após 

a consolidação das alterações devido à luxação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tratamento da lesão foi eficiente no presente caso, sendo o tempo de 6 semanas suficiente para 

afecções luxativas com acometimento restrito a tecidos moles, porém ainda se deve levar em 

consideração as complicações secundárias ao trauma como a osteoartrite e rupturas ligamentares, que 

podem exigir um período maior de imobilização. A literatura menciona que o prognóstico para luxações 

fechadas sem envolvimentos ósseos é favorável, sendo a redução e imobilização com gesso geralmente 

eficaz. 

 

REFERÊNCIAS: 

AUER, J.A., STICK, J.A. Equine surgery. 3. ed.  United States of America: Saunders, 2006. Chapter 94: 

Phalanges and the Metacarpophalangeal and Metatarsophalangeal Joints. 

LABRE, Luiz F. et al. Luxação bilateral da articulação metatarsofalangeana secundaria a fratura por 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PEPTÍDEOS 

DE BUTTERMILK 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lara Spagnol 

COAUTORES: Sandrini Slongo Fortuna, César Augusto Mangoni, Kátia Sartor, Lucas Risson, Carla Patricia 
Freitas, Lára Franco dos Santos, Jucilene Sena dos Santos, Franciele Gottardo, Bárbara Biduski, Vandré 
Barbosa Brião. 

ORIENTADOR: Luciana Ruschel dos Santos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O buttermilk é um subproduto obtido durante o processo de fabricação da manteiga e estima-se que sua 

produção mundial é de 65 milhões de toneladas. Sua composição se assemelha ao leite desnatado, em 

lactose, proteínas (caseína e proteínas séricas) e minerais. Seu destino normalmente é para alimentação 

animal. Produtos lácteos são fontes de peptídeos bioativos (Sibel Akalin, 2014) e os compostos presentes 

no buttermilk podem ter ação antimicrobiana. Fontes alternativas de antimicrobianos naturais tem 

despertado interesse devido ao aumento da resistência bacteriana. Desta forma, objetivou-se avaliar o 

potencial antimicrobiano em peptídeos obtidos a partir do buttermilk sobre bactérias patogênicas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O buttermilk foi fornecido pela empresa Randon S.A (Vacaria- RS) e inicialmente centrifugado, visando a 

redução da gordura. Após, foi caracterizado e submetido à hidrólise enzimática utilizando diferentes 

enzimas comerciais. Logo, as amostras passaram por um processo de ultrafiltração, onde a membrana 

atua como uma barreira seletiva que resulta em retido e permeado. Através de testes preliminares 

percebeu-se a necessidade de concentração das amostras, a fim de avaliar sua atividade antimicrobiana. 

Desta forma, as amostras foram congeladas antes de serem liofilizadas. Após, foram colocadas em 

recipientes de alumínio e liofilizadas por dois dias, resultando em 2% de umidade média e aumento na 

concentração das amostras em 10 vezes, atingindo teor de 26g de proteína/100g. A atividade 

antimicrobiana foi avaliada pela técnica de difusão ágar frente a bactéria gram-positiva Staphylococcus 
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aureus e gram-negativa Escherichia coli. As culturas foram diluídas em solução salina até atingir a 

concentração de 0,5 de acordo com a escala padrão de McFarland, sendo equivalentes a 1,5x10 UFC/L 

através da leitura em espectrofotômetro. As amostras liofilizadas foram dispostas em discos de papel 

estéreis (com um diâmetro de 5 mm) e colocadas na superfície das placas de ágar Mueller Hinton 

semeado anteriormente, contendo em seu centro um antibiótico padrão (penicilina para S. aureus e 

ampicilina para E. coli). As placas foram armazenadas por 24 h a 37ºC e avaliadas quanto à presença de 

zonas de inibição, indicativas de atividade antimicrobiana, adotando-se valores de halo antimicrobiano > 

10 mm. O buttermilk concentrado apresentou halo de inibição para E. coli, comprovando a colocação dos 

autores Agyei e Danquah (2011), onde concentração de compostos é necessária para que se tenha 

atividade antimicrobiana. O halo de inibição de multiplicação (Figura 1, foi de 7mm, mas para ser 

considerado um antimicrobiano, o halo deve ser >10 mm, o que desclassifica o buttermilk para este fim. 

Entretanto, métodos de concentração podem ampliar este potencial. O buttermilk foi alvo de estudos 

como antimicrobiano por Jean et. al. (2016) frente a cepas de Salmonella enteritidis, S. Typhimurium, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e mostrou que peptídeos catiônicos, que são a maioria dos 

peptídeos antimicrobianos, apresentaram maior ação antimicrobiana. Ainda, Sibel Akalın (2014) 

observou que a atividade antimicrobiana de peptídeos obtidos de lácteos pode ser baixa in vitro, mas 

mais eficiente in vivo, pois estes estão associadas a outras atividades, como imunoestimulação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Novas fontes naturais estão sendo exploradas para obtenção de antimicrobianos. Embora neste estudo 

não tenha sido possível classificar o buttermilk para este fim este composto tem potencial já que outros 

estudos têm mostrado resultados promissores para o uso do buttermilk como alternativa ou 

complemento aos antibióticos já existentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

AKALIN, A. Sibel. Dairy-derived antimicrobial peptides: Action mechanisms, pharmaceutical uses and 

production proposals. Trends in Food Science & Technology, v. 36, n. 2, p. 79-95, 2014. 
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peptides. Biotechnology advances, v. 29, n. 3, p. 272-277, 2011. 

FORTUNA, Sandrini Slongo; BRIÃO, Vandré Barbosa. Biorreator a membrana para a hidrólise e separação 

de peptídeos a partir de buttermilk. Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

2020. 

JEAN, Catherine, et al. Antimicrobial activity of buttermilk and lactoferrin peptide extracts on poultry 

pathogens. Journal of Dairy Research, v. 83, p. 497–504, 2016. 
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Figura 1 - Agar gel difusão de buttermilk ,  frente a E. coli. 

 

Legenda: LC - Buttermilk concentrado; P – Permeado; R – Retido; L – Buttermilk; LH – Buttermilk Hidrolisado. 

Fonte: FORTUNA, Sandrini Slongo, 2019.  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( x ) Relato de Caso 

 

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA EM ÉGUA DA RAÇA CRIOULA 

COM SUSPEITA CLÍNICA DE MELANOMA E TECOMA 

 

Autor Principal: Larissa Severo  

Coautores: Fernanda Aquino Franco, Leonardo Motta Fornari, Renato do Nascimento Libardoni, Keith 
Ellen Nunes Ferreira, Anaisis de Menezes Damo, Maitê Oliveira Castro, Natacha Muller. 

Orientador: Leonardo Porto Alves.  

Universidade: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As neoplasias contemplam aproximadamente 3% da casuística clínica de equinos e 8,39% das amostras 

para exames histopatológicos (RAMOS, et al, 2008; SOUZA, et al, 2011). Consequentemente, ocasionam 

prejuízos estéticos, econômicos, bem como alterações sistêmicas no paciente. Os melanomas são 

neoplasias comumente encontrados em equinos adultos, de pelagem tordilha e acometem melanócitos, 

como massas únicas ou múltiplas localizadas principalmente no subcutâneo na região da cauda, perianal, 

perineal e genitália externa, podendo ter caráter maligno ou benigno (SANTOS et al, 2012). Já o tecoma 

é descrito como um tumor ovariano raro de caráter benigno, oriundo dos cordões sexuais da gônada 

embrionária que dão origem as células da granulosa e da teca. (GOMES et al, 2007).  Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de uma égua da raça Crioula com suspeita clínica de 

melanoma cutâneo e tecoma, enfatizando a abordagem diagnóstica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV/UPF) uma égua, de 

pelagem tordilha, 15 anos de idade, 300kg, com queixa de perda parcial da motricidade dos membros 

pélvicos e incapacidade de se manter em estação após decúbito. Na inspeção visual foi observada 

caquexia e paresia dos membros pélvicos. No exame clínico os parâmetros obtidos foram 48 batimentos 

por minuto, 20 respirações por minuto, mucosas róseas pálidas, tempo de perfusão capilar 2'' e 37,4°C 

de temperatura corpórea. Constatou-se a presença de aumento do linfonodo retrofaríngeo com 
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consistência firme, além de massas rígidas em superfície cutânea pigmentada em região perineal e anal. 

Ainda, na palpação transretal foram detectadas massas sugestivas de nódulos na ampola retal, além do 

espessamento da parede da artéria mesentérica cranial, bem como irregularidade na parede desta 

estrutura, sendo confirmado pelo exame ultrassonográfico. Devido a idade da paciente, pelagem e 

achados no exame clínico, suspeitou-se de melanoma e possível metástase mediastinal e linfática. 

WAINSTEIN, et al, (2004) citam que o melanoma apresenta grande capacidade de metastatização, já que 

a característica de invadir e disseminar podem ser consideradas uma prerrogativa inata deste tipo celular. 

Assim, para diagnóstico definitivo optou-se pela realização do exame citológico do linfonodo 

retrofaríngeo e colonoscopia, associada a biopsia, não obtendo diagnóstico definitivo. Procedeu-se com 

laparoscopia exploratória que indicou baço atrofiado e enegrecido, com padrão irregular e nódulos 

esbranquiçados por sua extensão; na parede parietal da região do arco costal adjacente e no fígado foram 

constatadas as mesmas áreas de coloração alterada. O ovário esquerdo apresentava-se de tamanho 

aumentado e área enegrecida e o ovário direito com tamanho reduzido, optando-se pela ovariectomia 

pelo flanco e encaminhamento para o exame histopatológico no Laboratório de Patologia Animal da UPF, 

sendo diagnosticado tecoma. De acordo com NÓBREGA, et al, (2008) o tumor das células da teca é 

benigno, podendo ser decorrente de uma metástase e, geralmente, eleva níveis hormonais, como 

testosterona, consequente comportamento masculino e anestro passivo. A ovariectomia é o tratamento 

de eleição para os casos de tecoma. Foi instituída terapia de suporte devido à anorexia e no período pós-

operatório meloxicam 0,6 mg/kg, IV, SID durante 5 dias, dipirona sódica 50 mg/kg, IV, BID por 3 dias, 

penicilina benzatina 22.000 UI/Kg, IM, a cada 48 horas totalizando três administrações e gentamicina 7,2 

mg/kg, IV, SID durante 5 dias. LAVOIE & HINCHCLIFF (2008) citam que a remoção cirúrgica, o uso de 

cisplatina intratumoral e crioterapia como tratamento para melanomas cutâneos, entretanto 

apresentam alto grau de recidiva. A paciente recebeu alta vinte dias após o procedimento cirúrgico, com 

recomendações de manejo para o bem-estar da paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A conduta diagnóstica precoce na oncologia veterinária é imprescindível para o estabelecimento de 

terapêutica e prognóstico do paciente. Tumores como melanoma podem metastizar, tornando-se mais 

agressivos e diminuindo a sobrevida dos pacientes, e o tecoma pode interferir no ciclo estral e no 

comportamento do animal. Tumores apresentam um prognóstico reservado, e cada caso deve ser 

avaliado criteriosamente, pois diferem de um paciente para outro. 
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USO DE SULPIRIDA E PROSTAGLANDINA NO TRATAMENTO DE 

FOLÍCULO HEMORRÁGICO ANOVULATÓRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Léa Engelman  

COAUTORES: Isabela Luz 

ORIENTADOR: Ariel Cunhasque Bertoldi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Os folículos hemorrágicos anovulatórios são provenientes de uma falha na ovulação. Em sua maioria, 

ocorrem nos extremos da estação reprodutiva, podendo também ocorrer nos meses de intensa atividade 

ovariana, em éguas tratadas com hormônios indutores de ovulação ou problemas de origem endócrina. 

(CUERVO-ARANGO; NEWCOMBE, 2010). A importância desse distúrbio sucede-se em razão da 

capacidade de persistir por meses, causando aumento no intervalo entre ovulações, estros irregulares, 

estro persistente ou infertilidade. Por conseguinte, o presente trabalho tem como objetivo relatar o caso 

de uma égua doadora no protocolo de transferência de embrião, com presença de folículo hemorrágico 

anovulatório. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na Central Equina de Reprodução – CER, localizada na cidade de Boituva – SP, foi acompanhado o ciclo 

estral de uma égua da raça Puro Sangue Árabe, com 5 anos de idade, pesando cerca de 450kg, apta para 

a reprodução. Iniciando o controle folicular, constatou diâmetros dos folículos no ovário direito de 27mm 

e 34mm, edema uterino grau 3 e multifoliculares no ovário esquerdo. Às 22h, no mesmo dia, ocorreu a 

IA com sêmen fresco e indução da ovulação com 1 mg de acetato de histrelina (Strelin®), por via 

intramuscular e 1000 UI de gonadotrofina coriônica humana (hCG) (CHORULON®), por via endovenosa. 

Após 24h, observou folículos de 24mm e 34mm no ovário direito, edema grau 2 e multifoliculares no 

ovário esquerdo. Após 48h da indução, os folículos do ovário direito estavam com 27mm e 36mm, edema 
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uterino grau 3 e multifoliculares no ovário esquerdo, optando por inseminá-la novamente. Após 24h da 

inseminação, realizou-se novamente a indução da ovulação às 22h com 1 mg de acetato de histrelina 

(Strelin®), por via intramuscular. Após 36h, constatou-se a formação do folículo hemorrágico 

anovulatório (HAF). Os folículos hemorrágicos anovulatórios são provenientes de uma falha na ovulação, 

posteriormente formação de hematoma no seu antro folicular (GINTHER E PIERSON, 1984). Sua 

incidência é maior nos meses que se tem uma intensa atividade ovariana e também em éguas tratadas 

com hormônios indutores de ovulação (CUERVO-ARANGO; NEWCOMBE, 2010). Após a confirmação do 

HAF, preconizou descanso de dez dias, tempo suficiente para que ocorra a luteinização desse folículo. No 

décimo dia foi possível identificar a formação do corpo lúteo, demonstrando uma completa luteinização. 

Por essa razão, foi realizada a aplicação de prostaglandina (Lutalyse®), 5 mg  por via intramuscular, com 

o objetivo de induzir a luteólise, fazendo com que ocorra a regressão do corpo lúteo e o retorno ao estro. 

Após quatro dias, observou uma nova onda folicular. Nesse momento inicou a administração da sulpirida, 

na dose de 1g, via oral, a cada 24 horas, até o momento da indução da ovulação. A sulpirida melhora a 

capacidade dos folículos de crescerem até o tamanho pré-ovulatório (BERTOLDI, et al. 2018), pois 

promove a produção de prolactina que age diretamente nos ovários, regulando a população de 

receptores de FSH e LH dos folículos (TIBARY, 2011). Quando observado folículo de 32mm no ovário 

esquerdo, edema uterino grau 3 e folículo de 20mm no ovário direito, utilizou-se 1 mg de acetato de 

histrelina (Strelin®), por via intramuscular, com a finalidade de induzir a ovulação. Após 36h foi detectado 

a ovulação e inseminada com sêmen fresco. Optou-se pela inseminação mais proximo da ovulação, com 

o objetivo de obter maior êxito na fecundação (SQUIRES et al., 1999). Oito dias depois, a égua foi 

submetida à lavagem uterina para coleta de embrião com resultado positivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ocorrência de folículos hemorrágicos anovulatórios prejudicam o ciclo estral das éguas e 

consequentemente, o protocolo de transferência de embrião. Contudo, quando diagnosticados, 

respondem positivamente ao tratamento com hormônio luteolítico associado à sulpirida.  

 

REFERÊNCIAS: 

BERTOLDI, A. et al: Association of Deslorelin and Sulpiride for Double Ovulation Induction. in Mares 

Journal of Equine Veterinary Science. 48-51. 2018. 

CUERVO-ARANGO, J; NEWCOMBE, JR.: Risk Factors for the Development of Haemorrhagic Anovulatory 
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SQUIRES, E.L. et al. Cooled and frozen stallion semen, fort collins:animal reproduction biotechnology 
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INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR COBRE EM OVINOS: 

CARACTERIZAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leila Costella  

COAUTORES: Jéssica Cristina Peretti, Caroline Canova Cortese, Thaisi Piazza, Elisa de Oliveira Soares, 
Christian Tesser, Tanise Policarpo Machado. 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O cobre é um elemento essencial para as funções do organismo de mamíferos, e é empregado em rações 

minerais fornecidas aos animais de produção, porém há possibilidade de intoxicação caso erros de 

manejo ocorram (MIGUEL et al., 2013). Descreve-se dois tipos de intoxicação crônica por cobre em 

ovinos: a primária, onde há a ingestão de altos níveis de cobre em alimentos, e a secundária de origem 

fitógena ou hepatógena. Na fitógena, o cobre é ingerido em quantidades normais, mas se acumula no 

organismo em consequência da ingestão de forragens com baixos níveis de molibidênio; na hepatógena 

ocorre devido à lesões hepáticas prévias (RIET-CORREA et al., 2007). Embora a intoxicação seja 

considerada comum, até o momento foram diagnosticados, com este, quatro casos no Laboratório de 

Patologia Animal (LPA) da FAMV-UPF. O presente trabalho objetiva relatar um surto de intoxicação 

crônica por cobre em ovinos diagnosticado no LPA com ênfase na anatomopatologia.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em um rebanho ovino, proveniente do município de São Jorge, da raça Corredale, de, aproximadamente, 

500 cordeiros em semi-confinamento, ocorreram 27 óbitos. A alimentação, havia sido modificada, 

recentemente, e constituía-se de ração, aveia, feno e pasto, que estava escasso devido à estiagem. A 

água disponível era de um açúde e de péssima qualidade. Os animais apresentavam dispneia e tosse seca. 

Um ovino, macho, com 7 meses de idade, foi encaminhado para necropsia no LPA. À necropsia, ao exame 

externo, constatou-se hiperemia das mucosas. À abertura observou-se icterícia acentuada generalizada; 

dificuldade a ausência de coagulação do sangue, que apresentava coloração escurecida; no baço havia 

marcada extrusão da polpa vermelha; fígado ictérico, presença de úlceras no abomaso; rins edematosos 
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e de coloração marrom escuro; edema abundante na traqueia e brônquios; pulmão ictérico, edematoso 

e com focos de consolidação; presença de líquido serosanguinolento no saco pericárdico; cérebro e 

cerebelo com focos de congestão e hemorragia. Amostras de todos os órgãos foram fixadas em formol a 

10%, processadas pelos métodos convencionais e coradas pela hematoxilina e eosina. Os achados 

histológicos consistiram de colestase intra-hepatocitária e canalicular multifocal a coalescente 

acentuada, além de lipidose e congestão multifocal moderada; nefrose difusa acentuada com formação 

de cilindros hialinos e nefrose hemoglobinúrica multifocal discreta a moderada; edema pulmonar difuso 

acentuado, pneumonia intersticial supurativa multifocal aguda moderada, além de congestão e 

hemorragia multifocal discreta; no baço havia depleção de polpa branca e congestão multifocal 

moderada.  Os achados histopatológicos foram fortemente compatíveis com intoxicação crônica por 

cobre (RIET-CORREA et al., 2007; MIGUEL et al., 2013). Contudo, para confirmar é necessário realizar a 

dosagem de cobre no fígado e rins. Os ovinos são muito suscetíveis a intoxicação por cobre, pois possuem 

tendência a acumular esse microelemento no organismo. A intoxicação crônica é constituída de duas 

fases, a subclínica na qual o cobre se acumula no fígado, durante um período de tempo, e a fase aguda, 

na qual uma situação de estresse promove sua liberação do fígado, que pode ocorrer meses após a 

ingestão do cobre. Na corrente sanguínea, o cobre causa hemólise e, consequentemente, anemia, 

hemoglobinúria e icterícia. Os animas raramente sobrevivem a crise hemolítica e acabam por vir a óbito. 

A morte se dá por anemia e nefrose hemoglobinúrica (RIET-CORREA et al., 2007). No presente caso, foi 

descartada, pelo histopatológico, a possibilidade de intoxicação crônica secundária de origem 

hepatógena; sendo pouco provável a intoxicação primária. Assim, há forte indício que o acometimento 

do rebanho tenha ocorrido devido à intoxicação crônica secundária fitógena.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A intoxicação por cobre em ovinos deve ser sempre considerada como doença importante de ovinos. 

Destaca-se a importância da realização da necropsia e da histopatologia para obtenção do diagnóstico e 

descartar a possibilidade de outras enfermidades. Entretanto, recomenda-se, se possível, realizar a 

dossagem de cobre no fígado e rins. É fundamental ter conhecimento dos tipos de intoxicação crônica 

por cobre em ovinos para adequada prevenção e controle da intoxicação nessa espécie. 

 

REFERÊNCIAS: 

MIGUEL, M. P. et al. Intoxicação crônica por cobre em ovinos: Conduta para o diagnóstico conclusivo. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, n. 2, p. 364-368, 2013. 

RIET-CORREA, Franklin et al. Doenças de Ruminantes e Equideos. 3ª. ed. Santa Maria: Fernovi Editora, 

2007. v. 2. 
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MIOSITE EOSINOFÍLICA EM BOVINOS: ASPECTOS 

PATOLÓGICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leila Costella.  
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Christian Tesser, Tanise Policarpo Machado. 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A miosite eosinofílica consiste de uma lesão inflamatória caracteristicamente rara que afeta os músculos 

esquelético e miocárdio de bovinos. A lesão é associada a cistos degenerados de Sarcocystis spp., 

principalmente S. cruzi, embora o protozoário ocorra associado às miofibras de bovinos, sem causar 

reação inflamatória (TESSELE et al, 2013). O diagnóstico é relativamente raro, pois na maioria dos casos 

as lesões  são percebidas somente durante a inspeção de carcaças no frigorífico e podem ser confundidas 

com outras parasitoses musculares (COSTA et al., 2006). Lesões de miosite eosinofílica levam à 

condenação de carnes em abatedouros, causando perdas econômicas, com condenação de 5% das 

carcaças (TESSELE et al 2013; QUADROS et al., 2019). Este trabalho objetiva descrever os achados 

macroscópicos e histopatológicos da miosite eosinofílica em músculo esquelético e miocárdio de bovinos 

diagnosticada no Laboratório de Patologia Animal (LPA) da FAMV-UPF.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O primeiro caso, ocorreu em um bovino (1), da raça holandesa, fêmea de 8 anos, com lesão na 

musculatura esquelética observada no abate. Macroscopicamente, constituia-se de massas 

esbranquiçadas na musculatura da região lombar. Foram encaminhados dois fragmentos para análise no 

LPA. Um dos fragmentos apresentava duas áreas arredondadas, de 3 e 4 cm de diâmetro, com 

tonalidades que variavam entre acobreada e esverdeada. O fragmento menor apresentava lesão similar 

com 1 cm de diâmetro. O segundo caso, ocorreu em bovino (2), macho, sem raça definida, oriundo, 
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também, da musculatura esquelética. Ao exame macroscópico, havia áreas esverdeadas e pequenos 

grânulos brancacentos na musculatura. O terceiro caso, se tratava de um bovino (3), fêmea, holandesa, 

de 1 ano e 4 meses. Dos casos 1 e 2 foram encaminhadas somente amostras da musculatura acometida 

para exame histopatológico. Do caso 3, foram enviadas amostras de coração, fígado, pulmão, baço e rins. 

Na macroscopia, o pulmão apresentava edema acentuado; baço aumentado, com hiperplasia linfoide e, 

aos cortes, extrusão de polpa vermelha; e o fígado com acentuação do padrão lobular. Dos três casos, as 

amostras encaminhadas foram fixadas em formol 10%, processadas por métodos convencionais e 

coradas com HE. Microscopicamente, no caso 1, observou-se intenso infiltrado de eosinófilos, por vezes 

formando pus, e fibrose entre as fibras musculares necróticas com marcada calcificação. No caso 2, 

constatou-se intenso infiltrado de eosinófilos que, por vezes, formava pus, além da presença de 

macrófagos associados à necrose e fibrose, caracterizando uma miosite eosinofílica, e havia, ainda, a 

presença de alguns cistos de Sarcocystis sp. No caso 3, havia miocardite supurativa moderada, constituída 

de neutrófilos e eosinófilos, além de mononucleares, associada à ruptura de cistos de Sarcocystis sp. A 

macroscopia e a histopatologia corroboram com a literatura (TESSELE et al.2013). Outros achados foram 

nefrose multifocal moderada a acentuada com glomeruloesclerose e cilindros; nefrite intersticial 

mononuclear subaguda moderada a acentuada; pneumonia intersticial mista difusa subaguda moderada 

com raras colônias bacterianas; além de congestão, edema e enfisema; degeneração e necrose 

hepatocelular centrolobular difusa moderada, áreas de dissociação de hepatócitos e congestão. Os 

achados histológicos não foram suficientes para determinar a causa da morte, mas sugeriram a 

possibilidade de leptospirose. A miosite eosinofílica observada no miocárdio não teve relação com o 

óbito, foi considerada achado incidental perceptível somente no histopatológico. Os cistos de Sarcocystis 

são intracelulares, o que confere proteção contra à defesa imune do hospedeiro. Assim, na maioria dos 

casos, não há reação inflamatória associada (TESSELE, et al. 2013). Embora no caso 1 e no caso 3 não 

tenha se identificado cistos intactos de Sarcocystis sp. como no caso 2, há forte indício da lesão 

inflamatória ser decorrente da infecção parasitária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através da histopatologia foi possível obter o diagnóstico e constatar um processo ativo de miosite 

eosinofílica e, assim, distinguir de um achado incidental de Sarcocystis, comumente observado em 

lâminas de músculo estriado na rotina histopatológica. Assim, destaca-se a importância da patologia, e 

de orientar os profissionais da inspeção no reconhecimento da miosite eosinofílica, principalmente 

quanto ao aspecto macroscópico, e no encaminhamento para histopatologia.  

 

REFERÊNCIAS: 

COSTA, R. F. DA et al. Caracterização das lesões inflamatórias em corações bovinos comercializados em 

açougues da cidade de Nova Friburgo, RJ. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 13, n. 2, p. 76-79, 

2006. 

QUADROS, R. M. DE et al. Sarcocistose em bovinos abatidos em frigorífico com inspeção federal em Santa 

Catarina. Pubvet, v. 13, n. 1, p. 1-5, 2019. 
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PROCEDIMENTO DE CLOACOSCOPIA SEGUIDA DE BIÓPSIA DO 

FÍGADO EM TIGRES-D’-ÁGUA (TRACHEMYS SPP). 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Splendor Biguelini. 

COAUTORES: Jéssica Cristine da Costa, Jordana Toqueto, Marcelo Felipe de Lima, Paloma Gabriéli da 
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INTRODUÇÃO: 

Os tigres-d’-água são maiores integrantes dos rios em redes tropicais, com papeis muito importantes em 

funções vitais, como ciclagem de nutrientes, manutenção da qualidade da água e entre outros (MOLL e 

MOLL, 2004). Foram encontrados em diversos biomas aquáticas metais pesados, como cádmio, chumbo 

e mercúrio (BURGER, et al, 2010). Com os ambientes poluídos, é comum encontrar danos teciduais no 

fígado, rins, pulmão e coração desses animais (HARTMANN et al, 2014). A endoscopia é um ótimo exame 

de visualização de estruturas internas, possibilitando ter uma análise mais concreta de órgãos como 

esôfago, vesícula urinaria e cloaca. Além de visualizar estruturas, é possível realizar coleta de amostras 

de um órgão, encaminhado para realização de exames laboratoriais e proporcionando indicações de 

alterações (PROENÇA, 2014). O objetivo deste trabalho é relatar o procedimento de uma cloacoscopia 

seguida de biópsia do fígado em tigres-d’-água (Trachemys spp), em foco na cloacoscopia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizado o procedimento cloacoscopia em um total de 15 tigres-d’-água (Trachemys spp), oriundas 

de um Zoológico, com pesos variando entre 0,49kg à 1,5kg. Antes de irem para bloco cirúrgico, os animais 

passaram por uma avaliação clínica seguida de coleta de sangue, após os exames demonstrarem 

normalidade para a espécie, os mesmos passaram por um jejum de 72 horas, assim possibilitando a 

realização das cirurgias. Portanto, os pacientes foram levados ao bloco cirúrgico mantido na temperatura 

de 31ºC, e como medicação pré-anestésica foi utilizado dexmedetomidina (30mg.kg-1) e Cetamina 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

3
 

(2mg.kg-1) administrado no membro torácico pela via intramuscular e induzido com propofol (5mg.kg-1, 

no seio occipital (Figura 1A)), seguido de intubação com cateter 14G acoplado em sistema sem reinalação 

adaptado (Baraka). Após a intubação, a manutenção anestésica foi realizada com isofluorano sob dose 

ao efeito. Mantendo o paciente em decúbito dorsal (Figura 1B), foi realizado a antissepsia com solução 

fisiológica diluída com clorexidine 0,05%, introduzida na cloaca com uma seringa de 60ml, logo após foi 

feito o posicionamento do campo plástico. Sendo assim, realizado a introdução de um endoscópio rígido 

de 5mm e higienizado na cloaca para obter visualização da região (Figura 1C), e, na região dorsal da 

mesma, realizada incisão de 1cm para entrada da cavidade celomática. Sob visibilização dos órgãos 

intracavitários, em especifico o fígado foi realizado biópsias obtidas por uma pinça de 0,9mm introduzida 

paralelamente à ótica (Figura 1D). A cada fragmento coletado eram mantidos em formol, para 

encaminhamento de histopatológico no padrão WSAVA de patologia animal. Durante o procedimento 

obtiveram algumas observações, tais como; presença de ovo na cloaca e prolapso de cloaca. Por fim na 

síntese da cloaca foi utilizado poligrecaprone 4-0, usando técnica de Sultan em um único ponto. Logo 

após, os animais eram mantinhos em uma sala com estufas para controlar suas temperaturas e 

recuperações.  

Por menores que foram as amostras coletadas das biopsias, nas análises histopatológicas demonstraram-

se satisfatória para o tecido biopsiado. A cloaposcopia por ser um ótimo meio de visualização interna da 

cloaca, possibilita coletar essas amostras das biopsias, comprovando que esses animais estão sendo 

atingidos pelo ambiente poluído onde vivem, encontrando até danos teciduais dos mesmos (PROENÇA, 

2014; HARTMANN et al, 2014). Com base neste relato mostrou-se que a cloacoscopia seguida de biopsia 

hepática é um excelente complemento de diagnóstico em tartarugas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que por meio do exame da cloacoscopia é possível diagnosticar o estado do paciente sem 

precisar realizar procedimentos invasivos e traumáticos, além do auxílio para a coleta de fragmentos. 

Após o exame laboratorial é possível verificar se nos rios e lagos que estes animais vivem estão com altos 

índices de contaminação ou não, podendo assim orientar a fazer o tratamento dessas águas. 

 

REFERÊNCIAS: 

Moll D., Moll E.O. The ecology, exploitation and conservation of river turtles. Oxford University Press, 

New York. 2004. 

BURGER J., JEITNER C., SCHNEIDER L., VOGT R., GOCHFELD M. Arsenic, cádmium, chromium, lead, 

mercury, and selenium levels in blood of four species of turtles from the amazonia in Brazil. Journal 

Toxicology Enviroment Health Animal. 2010. 

HARTMANN R., LICKS F., SCHEMITT E., COLARES J., ZABOT G., FILLMANN H., MARRONI N. Avaliação dos 

parâmetros de estresse oxidativo no modelo experimental de isquemia e reperfusão intestinal. Acta 

Scientiae Veterinariae. 2014. 
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ANEXOS 

 

Figura: Tigres-d’-água-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta), adultas, fêmeas, pesando entre 0,50kg 

à 1,5kg.  1A – Indução anestésica com propofol pelo seio occipital. Figura 1B – Paciente em 

decúbito dorsal para realização da antissepsia da cloaca. Figura 1C –  Introdução do aparelho 

endoscópio rígido de 5mm na região da cloaca. Figura 1D –  Realização da biópsia do fígado. 
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INTRODUÇÃO: 

A área de micologia clínica na medicina veterinária é de extrema importância, visto que as infecções de 

origem fúngica costumam ser de difícil tratamento. Alguns fungos filamentosos, associados aos tecidos 

dos animais ou no ambiente, apresentam potencial patogênico oportunista, tais como Aspergillus spp., 

causador da Aspergilose, doença comum na avicultura, e Cladosporium carrionii, característico para 

Cromomicose e feo-hifomicose, que por serem microrganismos ambientais potencializam a 

contaminação dos hospedeiros (1). 

Neste contexto, um estabelecimento sob serviço da inspeção federal (SIF) no estado do Rio Grande do 

Sul-RS condenou diversos patos pertencentes a um lote, deste, dez patos foram encaminhados aos 

laboratórios de patologia animal e bacteriologia do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo 

para a coleta de material e realização dos exames bacteriológicos, micológicos e anatomopatológicos no 

objetivo de identificar os patógenos agressores. 

  

DESENVOLVIMENTO: 

Após o recebimento das amostras de órgãos dos patos encaminhados, coleta de material e realização de 

exames, as suspeitas bacteriológicas iniciais eram de Pasteurella spp. ou Nocardia spp. e micológica, 

Aspergillus spp. No procedimento de necropsia, dois patos apresentaram múltiplas lesões em sacos 

aéreos e tecido pulmonar, as quais eram amareladas, circulares, com bordas elevadas e centro 

umbilicado e, de consistência firme. Nas lâminas advindas dos cortes histológicos foram encontradas 

reações inflamatórias mistas com a presença de hifas. 
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A coleta foi realizada com um swab seco, buscando um local sem a possibilidade de contaminação por 

microrganismos contaminantes referentes ao manuseio. Na cultura micológica optou-se pelo ágar 

Sabouraud (meio utilizado para diversos fungos) e ágar Mycosel (meio utilizado principalmente para 

fungos dermatófitos), ambos os cultivos foram incubados em estufa na temperatura de 27± 1 °C por um 

período de até 15 dias. Na avaliação macroscópica, após o crescimento fúngico, o fungo referente ao 

primeiro animal obteve crescimento de uma cultura de superfície com coloração verde, verso preto e 

textura pulverulenta. Enquanto o fungo do segundo animal demonstrou superfície com coloração verde, 

verso branco e textura pulverulenta (Figura 1). 

Na sequência foi realizada a técnica de microcultivo, que consiste na preparação de uma placa de Petri, 

preenchida com gaze ao fundo, adicionado a um suporte de madeira, uma lâmina e uma lamínula, 

juntamente com a esterilização deste conjunto. Sobre a lâmina, anterior ao uso, é acrescentado um 

retângulo de ágar Batata Dextrose onde será inoculado o fungo, nas laterais e em profundidade, para 

que, posteriormente, a lamínula seja colocada sobre a lâmina. Antes de incubar a placa de Petri é 

realizada a umidificação da gaze com água estéril. Tal procedimento deverá ser repetido a cada 2 dias, 

até o final da incubação. Após incubação, aproximadamente 15 dias, retira-se a lamínula com o auxílio 

de uma pinça e coloca-se sobre uma lâmina contendo corante azul-de-lactofenol para que ocorra a 

análise de microscopia. 

Em anexo, na microscopia da primeira lâmina (Figura 2) é possível visualizar um fungo com hifas septadas, 

codificação do tipo Cladosporium e cadeias ramificadas longas de conídios, identificado como 

Cladosporium carrionii e reclassificado como Cladophialophora carrionii (2). Já na segunda lâmina, um 

fungo com hifas septadas, presença de célula podal e vesículas ligadas aos conídios, identificado como 

Aspergillus spp., possuindo aparência macroscópica característica de Aspergillus flavus. Sendo que, a 

Aspergilose é causada principalmente pelos fungos Aspergillus fumigatus e Aspergillus flavus (3). 

Apesar do exame bacteriológico obter resultados negativos frente às suspeitas iniciais, Klebsiella spp. e 

Streptococcus spp. foram identificados como possíveis microrganismos oportunistas contribuintes na 

inflamação mista dos órgãos amostrados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando os dados provenientes dos exames realizados, conclui-se que além de uma carga 

bacteriana presente na amostra, havia também a ocorrência de Aspergilose e de uma possível feo-

hifomicose. Porém, esta última enfermidade é pouco descrita na literatura como uma patologia 

pulmonar encontrada em aves e relacionada ao fungo Cladosporium carrionii, o que necessita, assim, de 

mais estudos.  

 

 

REFERÊNCIAS: 

FISHER, F; COOK, N. Micologia: Fundamentos e diagnóstico. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 

BENSCH, K. et al. The genus Cladosporium. Studies in Mycology. v. 72, 2012, p. 01-401, 22 mai de 2012.  

BAUCK, L. Micoses. In: RITCHIE, B; HARRISON, G; HARRISON, L. Avian Medicine: Princilpes and Application. 
Florida: Wingers Publishing INC., 1994, p. 997-1007.  
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ANEXOS 

 

Figura  1 - Placa de Petri contendo ágar Sabouraud com o crescimento de uma cultura fúngica de 

superfície de coloração verde, verso branco e textura pulverulenta. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura  2 - Lâmina de Cladophialophora carrionii sob microscopia óptica no aumento de 1000x.  

 
Fonte: O autor. 
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INTRODUÇÃO: 

Salmonella Gallinarum é o agente causador do tifo aviário, uma enfermidade de notificação obrigatória 

caracterizada por alta mortalidade de aves. Devido a sua prevalência ambiental, criatórios de subsistência 

são relevantes na propagação, as aves contaminadas agem como reservatórios, fator que estende o risco 

de disseminação às aves comerciais (1). Todos os núcleos e estabelecimentos avícolas devem ser 

certificados como livres do microrganismo e caso haja ocorrência é feito o sacrifício de todo o lote (2).   

O uso contínuo e indiscriminado de antimicrobianos tem contribuído para o surgimento e manutenção 

de genes e bactérias resistentes, o que promove um sério problema de saúde pública (3). 

No ano de 2020 foi registrado mortalidade em uma criação de aves, o histórico unido aos achados clínicos 

e anatomopatológicos é sugestivo para Tifo aviário, porém, para o diagnóstico definitivo é necessário o 

isolamento e identificação laboratorial, junto ao antibiograma do agente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O procedimento de necropsia do pavão foi realizado pelo Médico veterinário Fernando Pilotto, o qual 

encontrou um aumento do tamanho do baço com pontos necróticos, palidez no coração, fígado e 

vesícula biliar aumentados, friáveis e com pontos necróticos, obtendo como suspeita inicial, o tifo aviário. 

Uma amostra do fígado foi encaminhada para o laboratório de bacteriologia do Hospital Veterinário da 
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Universidade de Passo Fundo e submetida ao corte buscando obter uma região onde não houvesse 

possibilidade de contaminação proveniente do manuseio. 

A coleta do material foi feita com um swab seco seguido da inoculação em placas de ágar Sangue de 

Carneiro e ágar MacConkey, incubadas a 37±1°C por 24h em estufa bacteriológica com ambiente de 

aerobiose. Após a incubação, as placas foram avaliadas e demonstraram somente o crescimento de um 

microrganismo em ambas. Em anexo, no ágar Sangue de Carneiro (Figura 1) as Unidades Formadoras de 

Colônia (UFC) foram médias, circulares, de elevação convexa, translúcidas, cremosas, de coloração 

branca e apresentaram α-hemólise. Já no ágar MacConkey não foi utilizada a lactose do meio. 

Em sequência foi realizado a técnica de gram, o teste de catalase e o teste de oxidase. O microrganismo 

foi identificado como se sendo um bacilo gram negativo, catalase positivo e oxidase negativa. Visto isso, 

foram realizados os seguintes testes bioquímicos para a identificação bacteriana (Figura 2): ágar Triplo 

Açúcar Ferro (TSI), ágar Lisina Ferro (LIA), ágar Sulfato Indol Motilidade médio (SIM), caldo ureia, ágar 

Citrato Simmons, Vermelho de Metila (VM), Voges proskauer (VP) e OF Glicose, conforme anexo. Após 

24h de incubação foi realizado a leitura: TSI base e bisel ácido; LIA base e bisel alcalino; SIM ausência de 

motilidade. Os três meios produziram H2S e não produziram gás, e o teste do indol foi negativo. Os testes 

de ureia, citrato e VP foram negativos enquanto o VM e o nitrito foram positivos. O teste OF glicose 

demonstrou fermentação. Também foi realizado o teste sorológico com o antígeno Poli O, que 

demonstrou ser positivo. Juntamente com os testes bioquímicos foi feito a inoculação da cepa em caldo 

nutritivo Brain-Heart Infusion (BHI) e após o crescimento bacteriano, realizado o teste de antibiograma 

pelo método de disco difusão em ágar Muller Hilton, de acordo com as recomendações da National 

Committee for Clinical Laboratory. Foram testados os seguintes antimicrobianos: Amoxicilina + ácido 

Clavulânico, Cloranfenicol, Ciprofloxacina, Doxiciclina, Estreptomicina, Gentamicina, Metronidazol e 

Sulfonamidas.  

Após realização da metodologia de isolamento e respectivos testes foi exercida a identificação do 

patógeno por meio de comparações de resultados com os livros de apoio. O isolamento de uma cepa de 

Salmonella Gallinarum sensível a todos os antimicrobianos testados remete ao fato de ser um 

microrganismo ambiental que possivelmente não sofreu ação de agentes antimicrobianos ou de 

transmissão horizontal de genes de resistência.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Levando em consideração os achados anatomopatológicos encontrados no procedimento da necropsia 

e associando com os resultados obtidos no laboratório, além de se tratar de aves de dois anos, conclui-

se que o agente causador da mortalidade foi Salmonella Gallinarum, o que reforça a suspeita inicial. 
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ANEXOS: 

 

Figura 1 - Salmonella Gallinarum em ágar Sangue de Carneiro. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura  2 - Bioquímicos de Salmonella Gallinarum. 

 

Fonte: O autor. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROGRAMA DE CRUZAMENTO E MELHORAMENTO GENÉTICO 

DE UMA RAÇA DE SUÍNOS LOCALMENTE ADAPTADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Mallmann Löf  

COAUTORES: Caren Chaves Loss, Isadora Gasparin, Juliano Oliveira da Cruz, Luiz Artur Legal, Mateus 
Scariot  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ricardo Zanella 

UNIVERSIDADE: Laboratório de Genética e Biotecnologia Veterinária - Medicina Veterinária - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O melhoramento genético é responsável pelo aprimoramento de plantas e animais com o objetivo de 

aumentar a eficiência produtiva dos mesmos. Uma vez que se busca aliar qualidade à produtividade, o 

cruzamento entre raças suínas com características genéticas específicas, como precocidade, e qualidade 

de carne e acabamento de carcaça, se torna uma ferramenta essencial para o incremento produtivo. 

Sendo assim, objetivou-se com o presente trabalho, realizar o cruzamento entre raças suínas localmente 

adaptadas, como o caso do Moura e Casco de Mula, para avaliação do desenvolvimento fenotípico da 

progênie, quando os mesmos são introduzidos em um programa de produção de carne e seleção de 

futuros reprodutores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o experimento utilizou-se duas leitegadas com um dia de nascimento de diferença de idade. O 

primeiro grupo (L1) continha 12 animais, sendo 3 fêmeas e 9 machos, e o segundo grupo (L2) era 

composto por 8 animais, sendo 2 fêmeas e 6 machos. Os animais foram mantidos em baias coletivas, 

porém divididos entre os grupos, mas os machos convivendo com as fêmeas de forma igual. Recebiam 

alimentação duas vezes ao dia e água sem restrição, e permaneceram na presença da mãe até o 28º dia. 

Durante cinco meses foram realizados acompanhamentos quinzenais à partir do dia de nascimento até 

os primeiros 45 dias de vida, passando então ao acompanhamento mensal dos mesmos. Neste período 

realizou-se a pesagem, mensuração de altura, comprimento e circunferência torácica dos animais, além 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

3
 

do número de tetas, utilizando balança mecânica e fita métrica para a colheita dos dados. Os resultados 

foram anotados e tabelados, e analisados após a conclusão do projeto. 

A suinocultura é uma atividade que avalia a eficiência produtiva do rebanho, portanto, os animais foram 

pesados e mensurados individualmente, mas os dados foram agrupados conforme o lote. Ao observar o 

desenvolvimento de peso corporal, identificou-se um ganho de peso médio diário (GPD) de 352g para o 

lote 01, e 460g para o lote 02. O peso total de cada lote variou em relação ao número total de animais 

correspondentes, onde o lote 01 apresentou 503kg, e o lote 02, 430,5kg. A média de peso variou de 

41,92kg (L1) para 53,81kg (L2) ao final do programa, evidenciando uma diferença de 23% entre os lotes. 

Não foi observado diferença entre fêmeas e machos, na média. 

Os lotes apresentaram uma altura média de 39,16cm (L1) e 39,25cm (L2), circunferência torácica entre 

56,5cm (L1) e 62,5cm (L2), e em relação ao comprimento os valores médios foram de 61,33cm para o 

lote 01, contra 64,25cm do lote 02. Estes valores são referentes ao 69º dia do experimento. O número 

de tetas avaliadas variou de 12,6 para o lote 01, e 13,5 para o lote 02. 

Após a análise dos dados é possível identificar uma diferença no desenvolvimento dos lotes 01 e 02, onde 

o lote 02, apresentou um melhor andamento durante o período avaliado, pois em relação ao GPD pode-

se observar uma variação de 23%, em relação ao lote 01. Para confirmar o melhor desempenho observa-

se uma diferença nos valores de circunferência torácica e comprimento, que pode ser explicado pela 

maior estrutura corporal, a qual proporciona maior deposição de carne e gordura para o animal. Além 

disso, outro fator importante está na diferença entre a quantidade de indivíduos criados em baias de 

mesmo tamanho, uma vez que no lote que sobressaiu haviam 08 animais, contra 12 animais no lote 

inferior, implicando na diferença observada na avaliação durante o período de aleitamento, onde mãe 

possui uma disponibilidade leiteira maior, e após o desmame o acesso a comida é mais uniforme, com 

menos disputa e fatores estressantes entre os animais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se com nosso trabalho, que o cruzamento de raças localmente adaptadas, além de incrementar 

a qualidade da carne, não afetou o desenvolvimento dos mesmos. No entanto cabe ressaltar que o 

alojamento destes animais seja verificado, para aumentar as condições de bem estar animal reduzindo 

assim possíveis problemas de claudicação.  

 

REFERÊNCIAS: 
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DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS. Arch. de Zootecnia. Córdoba. 51, 39-52.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COLETA, SELEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE OVÓCITOS BOVINOS 

PARA FIV 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Luciano Alves da Silva Júnior.  

COAUTORES: Jeancarlo Pavin, João Ignácio do Canto e Émerson Luís Silva de Vargas. 

ORIENTADOR: João Ignácio do Canto.  

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pecuária bovina cada vez mais, está investindo em  melhoramento genético do seu rebanho com menor 

custo, buscando maior produtividade. A fertilização in vitro (FIV)  vem revolucionando o trabalho de 

reprodução bovina, pois viabiliza, em pouco tempo,  maior progênie de fêmeas de elevado mérito 

genétio que outras biotécnicas afins. O processo de FIV, desde a coleta de oócitos até o cultivo 

embrionário, exige treinamento e estrutura para o seu aprendizado. O objetivo desse estudo é 

apresentar o processo utilizado para estocagem de oócitos bovinos preservados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Por meio da parceria com um frigorifico da região, foram coletados oito ovários de quatro  vacas abatidas 

pela manhã, sendo os mesmos enviados para o laboratório de reprodução do Hospital Veterinária da 

UPF. Os folículos ovarianos visíveis  foram aspirados  com uma seringa de 5ml e agulha 25x7 com bico 

slip, sendo o conteúdo antral aspirado, transferido para uma placa de petri de 90mm x 15mm para fins 

de busca dos gametas. Com a utilização de um microscópio estereoscópico binocular, foram coletados 

60 oócitos através de um micropipetador  de 2 - 20µl  que foram transferidos para uma placa de petri 

menor (30mm x 10mm) contendo 3ml de Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) para fins de 

avaliação. Todos os oócitos  foram transferidos para tubos Falcon contendo 7 ml de DPBS, sendo 

submetidos ao  vórtex por 3 minutos, com a finalidade de desnudar o oócito das células do Cumulus 

oophorus. Após este processo, o conteúdo retornou à  placa de petri (30mm x 10mm) para avaliação dos 

oócitos desnudados, sendo novamente submetidos ao vórtex os oócitos ainda envolvidos por células 
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somáticas. Os oócitos devidamente desnudados, cuja dimensão assemelha-se ao embrião bovino até a 

fase de blastocisto inicial, foram então submetidos ao processo de preservação em paraformolaldeido 

4% e congelamento a -196oC etilenoglicol. Ambos métodos se mostratam eficientes para preservação 

dos oócitos bovinos, mantendo as estruturas intactas para futuras manipulações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A preservação de oócitos bovinos, consiste em uma importante estratégia para fins de práticas de 

fertilização in vitro. Dispor de gametas bovinos em qualquer momento, serve não só para trabalhos nesta 

espécie, mas também pode ser utilizado, para fins de treinamento em outras espécies,  respeitando-se 

as devidas peculiaridades. Os métodos de preservação de oócitos em paraformaldeído a 4% e submetidos 

ao congelamento mostratam-se eficientes para esta finalidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

OLIVEIRA, C. S. et al. Biotécnicas da Reprodução em Bovinos. Embrapa Gado de Leite. ISSN 1516-7453 

Outubro, 2014.  

OLIVEIRA, A. A técnica da fertilização in vitro (FIV) e o cultivo de embriões bovinos. CPT cursos gado de 

corte, 2019.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DA CASTRAÇÃO NA TEMPERATURA RETAL EM 

OVINOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Luciano Alves da Silva Júnior.  

COAUTORES:  Renata Rebesquini, Elisangela Sordi, Felipe Balbinot, Émerson Luís silva de Vargas, Daylon 
Dahmer, Fábio Henrique Zerbielli, Daniela Sauthier Pereira, Jéssica Aneris Folchini. 

ORIENTADOR: Carlos Bondan. 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

 A temperatura retal (TR) normal em caprinos e ovinos oscila de 38,9 a 40,5 °C. Vários fatores são capazes 

de causar variações na temperatura corporal como idade, sexo, estação do ano, período do dia, exercícios 

e ingestão dos alimentos, além de diferentes causas de estresse (Amaral et al., 2009). Colditz, Paull e Lee 

(2012) observaram um aumento da temperatura retal nas primeiras 6 horas após a castração de ovinos, 

variando de 39,6 até 40,3 °C, mantendo-se em aproximadamente 40,2 °C 12 horas após a castração, 

evidenciando que é fisiologicamente aceitável observar um aumento na temperatura retal, após esse 

procedimento cirúrgico. O presente trabalho objetivou avaliar em um período de 14 dias, possíveis 

alterações na temperatura retal de ovinos castrados e não castrados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande do 

Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro), da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

12 ovinos machos da raça Ile de France com peso vivo médio de 41,71 ± 9,31 kg e idade de 

aproximadamente 2 anos fizeram parte do estudo. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois 

grupos: castrados e não castrados. A castração dos 6 animais ocorreu no Hospital Veterinário (HV) da 

UPF. O procedimento cirúrgico foi realizado com anestesia dissociativa, iniciado com detomidina 

(15microlitos/kg, IV) como sedativo, cetamina (2,2mg/kg, IV) e diazepam (0,5mg/kg, IV) como indutor 

anestésico e bloqueio intratesticular com lidocaína, e no período transanestésico os animais foram 
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monitorados. A castração foi feita por meio de uma incisão longitudinal no ápice do saco escrotal 

realizando-se a técnica das três pinças e, posteriormente, transfixação dos componentes do cordão 

espermático exteriorizado com fio de sutura Nylon 0. Logo após a ligadura, o plexo pampiniforme e ducto 

deferente foram transeccionados e os testículos removidos. Ao final do procedimento cirúrgico, a parte 

interna da bolsa escrotal foi lavada com solução fisiológica de NaCl 0,9% e verificados possíveis 

sangramentos. Após o procedimento, os animais permaneceram por mais dois dias em observação no 

HV e, ao receberem alta, foram encaminhados ao Cepagro. Os dois grupos (castrados e não castrados) 

foram distribuídos em baias individuais de 2,30m², as baias era cobertas com acesso ad libitum a água e 

com comedouros individuais. Todos os animais receberam as mesmas dietas, que foram formuladas de 

acordo com as exigências nutricionais de carneiros proporcionando ganho médio diário de 250 g/dia 

(NRC, 2007). A proporção volumoso:concentrado das dietas foi de 40:60, e o fornecimento ocorreu 

diariamente e individualmente em dois horários (8h e 16h). Antes do fornecimento do alimento as sobras 

eram pesadas. A temperatura retal (TR) foi monitorada com auxílio de termômetro digital no período da 

tarde, antes do fornecimento das dietas por 14 dias consecutivos. A análise estatística dos dados foi 

realizada por meio do software RStudio (2020), o delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey a nível de significância de 5%. O efeito 

dos tratamentos seria considerado significativo se P≤0,05. A TR média do grupo castrado foi de 39,48 ºC 

e a TR média do grupo não castrado foi de 39,34 ºC. Não houve diferença significativa entre os dois 

grupos (P<0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A castração realizada obedecendo todos os conceitos de bem estar animal, técnica anestésico-cirúrgica, 

alimentação e ambiência não interfere na temperatura retal de ovinos. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMARAL, D. F. et al. Efeito da suplementação alimentar nas respostas fisiológicas, hormonais e 

sanguíneas de ovelhas Santa Inês, Ile de France e Texel. Acta Scientiarum, v. 31, n. 4, p. 403-410, 2009.  

COLDITZ, I. G. et al. Social transmission of physiological and behavioural responses to castration in 

suckling Merino lambs. Applied Animal Behaviour Science, v. 136, p. 136–145, 2012. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C. 

National Academy Press, 2007. p. 260. 
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ANEXO 

Tabela 1 - Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes 

% Resíduo de soja Grão de aveia branca Silagem de milho  

Matéria seca  89,21 90,44 38,95 

Proteina bruta 25,59 14,6 7,15 

Extrato etéreo 9,14 3,82 2,35 

Matéria mineral 6,49 2,7 4,25 

FDN 6,49 27,69 59,65 

NDT 68,02 64,44 56,75 

Ca 0,34 0,13 0,31 

P 0,58 0,35 0,19 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

ENCARCERAMENTO NEFROESPLÊNICO EM ÉGUA COM 180 

DIAS DE GESTAÇÃO  - RELATO DE CASO   

 

AUTOR PRINCIPAL: Maitê Oliveira Castro   

COAUTORES: Fernanda Aquino Franco, Leonardo Motta Fornari, Keith Ellen Nunes Ferreira, Anaisis de 
Menezes Damo, Natacha Muller, Morgana de Oliveira. 

ORIENTADOR:  Leonardo Porto Alves 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A síndrome cólica ou abdômen agudo é um conjunto de  sinais inespecíficos que podem ter origem em 

disfunções do trato gastrointestinal  (PEDROSA, 2008).  Éguas gestantes apresentam, com maior 

frequência, vólvulos de cólon maior e deslocamentos, principalmente dorsal esquerdo, podendo 

ocasionar aprisionamento nefroesplênico (LEITE, 2018). Existem fatores de risco associados à prenhes 

como idade, lactação, mudanças alimentares e deslocamentos prévios (HACKETT, 2002). Além disso, o 

desenvolvimento desta afecção pode ocorrer devido à distensão gasosa ou disfunção na motilidade 

intestinal associado à contração transitória do baço, ocasionando o aprisionamento do cólon maior no 

espaço nefroesplênico (PEDROSA, 2008). O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de 

encarceramento nefroesplênico em égua com 180 dias de gestação, bem como a conduta terapêutica e 

complicações clínicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV/UPF) uma égua Brasileira de 

Hipismo, 4 anos, 450 kg, 180 dias de gestação, com histórico de aerofagia, apatia e decúbito esternal. Na 

inspeção visual foi observada leve distensão abdominal. O exame físico geral apresentou 48 batimentos 

por minuto, 24 respirações por minuto, mucosas normocoradas, tempo de perfusão capilar 2’’e 

temperatura retal de 37,9°C. Auscultação abdominal evidenciou hipomotilidade. O hematócrito 

apresentava-se 35% e proteína plasmática total 7,6g/dL. A sondagem nasogástrica apresentou-se 
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improdutiva e a paracentese abdominal com líquido amarelo palha e lactato peritoneal >0.5 mmol/L. A 

palpação transretal sugeriu distensão gasosa do cólon maior e ceco. Para terapia foi instituída 

fluidoterapia parenteral, escopolamina e dipirona 50 mg/Kg IV, D-glucitol IV e 100mL de emulsão a base 

de silicone e metilcelulose via sondanasogástrica. Ainda, foi realizado bolus 1,3 mg/kg, infusão de 

lidocaína 0,05 mg/Kg/Min IV e 100 mL de gluconato de cálcio 10%. Dezesseis horas após o atendimento 

o animal demonstrou novamente quadro de desconforto abdominal e aumento da distensão, sendo  

realizada reavaliação e obteve-se sondagem nasogástrica improdutiva, abdominocentese apresentando 

líquido peritoneal alaranjado e aumento da turbidez, além do lactato 3,4mmol/L. Na palpação transretal 

foi detectada distensão gasosa e deslocamento esquerdo de cólon maior, sugerindo encarceramento 

nefroesplênico. O animal foi encaminhado para  laparotomia exploratória. No período pré-operatório foi 

administrado soro antitetânico 5.000 UI, gentamicina 7,2 mg/Kg IV e penicilina benzatina 22.000 UI/kg 

IM. A terapia pós-operatória instituída consistiu em flunixin meglumine 1,1 mg/kg IV BID por 3 dias, 

solução de dimetilsulfóxido 10% em glicose 5% IV, BID por 2 dias, gentamicina 7,2 mg/Kg IV SID por 5 

dias, penicilina benzatina 22.000 UI/kg IM, três aplicações com intervalo de 48 horas, acepromazina 0,02 

mg/kg IM QID por 3 dias e heparina 20 UI/kg SC QID por 3 dias. Quatro dias após o procedimento cirúrgico 

iniciou-se a administração de firocoxibe 0,1 mg/kg VO SID durante 4 dias. Como complicação do quadro 

clínico a paciente demonstrou quadro de laminite aguda vinte dias decorrentes do procedimento 

cirúrgico. A terapia consistiu em crioterapia por 48 horas, heparina 20 UI/kg SC QID por 3 dias, 

fenilbutazona  4,4 mg/kg IV SID durante 5 dias e  acepromazina 0,02 mg/kg IM QID por 3 dias. Ainda, 

estabeleceu-se quadro de placentite, sendo instituída terapia medicamentosa com sulfadoxina + 

trimetropim (30 mg/kg BID IV por 10 dias), flunixin meglumine por 5 dias (1,1 mg/kg IV SID) e 

progesterona (2,2mg/kg QID IM a cada 7 dias). Entretanto 60 dias após a cirurgia ocorreu o abortamento 

espontâneo. Apesar da ocorrência de complicações no período pós-operatório, o animal apresentou 

melhora clínica sem desenvolvimento de laminite crônica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desconfortos abdominais por deslocamentos de cólon maior são comuns em éguas gestantes. O período 

entre o início da cólica e o encaminhamento veterinário tem influência direta no prognóstico, o que 

contribuirá na redução de intercorrências e complicações.  
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE CÃES DA RAÇA YORKSHIRE 

TERRIER 
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COAUTORES: Meylis de Camargo Koch, Carlos Eduardo Bortolini 

ORIENTADOR: Márcio Machado Costa 

UNIVERSIDADE: Laboratório de Análises Clínicas - Medicina Veterinária - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Os exames laboratoriais são uteis para saber o estado fisiológico geral do paciente e dentre eles o 

hemograma é o mais solicitado na rotina clínica. O hemograma tem por finalidade analisar as células 

sanguíneas, sendo composto pelo eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas. A Sociedade 

Americana de Patologia Clínica Veterinária (ASVCP) recomenda que os intervalos de referência sejam 

determinados novamente, seguindo diretrizes próprias baseadas em recomendações da Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI).  

Assim, esse estudo teve como objetivo a avaliação do perfil hematológico, baseado no hemograma 

completo de 43 cães hígidos da raça Yorkshire Terrier, tendo em vista que dados hematológicos 

específicos para a raça são escassos, apesar de serem de suma importância para interpretação adequada 

do perfil hematológico.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e março de 2020 foi realizada avaliação clínica 

e coletadas amostras de sangue de 43 cães da raça Yorkshire Terrier clinicamente saudáveis, sendo 22 

machos e 21 fêmeas, com idades entre 1 e 10 anos e peso de 1,1kg a 7,5kg.  

A contagem de eritrócitos totais, hemoglobina, volume corpuscular médio (VCM), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM), leucócitos totais e plaquetas foi realizada de forma 

automatizada com o equipamento pocH-100v (Roche®). A determinação do hematócrito e das proteínas 
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plasmáticas totais foi realizada através de capilares preenchidos com sangue total, selados e 

centrifugados à 10000 rpm por cinco minutos. Esfregaços sanguíneos foram corados com coloração 

hematológica da marca panotipo rápido® permitindo a contagem diferencial de leucócitos.  

Quanto a análise estatística, determinação do intervalo de referência foi realizada através do suplemento 

para excel Reference Value Advisor (freeware v2.1; endereço 

http://www.biostat.envt.fr/spip/spip.php?article63). Com este suplemento foram identificados valores 

discrepantes, através dos critérios de Tukey, verificação da normalidade das variáveis através do teste de 

Anderson – Darling e calculando o intervalo de confiança (limite de confiança de 90%) através de método 

não paramétrico, quando as variáveis não atenderam os requisitos de normalidade e simetria. As 

variáveis foram consideradas significativamente diderentes com probabilidade menor do que 5% (p < 

0,05). 

A tabela 1 demonstrando os resultados referentes aos parâmetros hematológicos mensurados. É possível 

notar que alguns dos parâmetros que compõem o hemograma de cães da raça Yorkshire Terrier 

apresentaram valores fora do intervalo de referência proposto por RIZZI et al. (2010), para uma 

população de cães em geral. Assim, em parâmetros relacionados ao eritrograma como Hematócrito (Ht), 

Eritrócitos totais (Erit), Hemoglobina (Hb) e Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), 

cães apresentaram uma frequência fora do intervalo de referência em 44%, 16%, 63%, e 14% dos casos, 

respectivamente. Quanto ao leucograma, somente os parâmetros Eosinófilos, Linfócitos e Monócitos 

apresentaram mais de 4 indivíduos fora do intervalo de referência padrão, tendo uma frequência de 47%, 

12% e 56%, respectivamente. Quanto a contagem de plaquetas, 14% dos cães da raça Yorkshire Terrier 

apresentaram resultados fora da faixa de referência proposto para a espécie canina. Por fim, a 

concentração das proteínas plasmáticas totais teve uma frequência de 14% fora do intervalo de 

referência padrão.  

Quando comparados os parâmetros estratificados quanto ao sexo não foram observadas diferenças 

significativas (p >0,05), com exceção do CHCM, que apresentou diferença significativa (p < 0,05) entre 

fêmeas (mediana= 33,4; min-max= 32,7-36,9) e machos (mediana= 34,6; min-max= 31,1-39,1). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados demonstraram que a implementação de valores de referência próprios para a raça 

Yorkshire Terrier é de grande importância, pois evita a interpretações clínicas incorretas, principalmente 

quanto aos parâmetros que compõem o eritrograma, que apresentaram as maiores frequências fora do 

intervalo de referência geral para cães. 
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A RELAÇÃO N/K IMPACTA O RENDIMENTO E QUALIDADE DE 

GRÃO DE CEVADA? 

 
AUTOR PRINCIPAL: Nahuany de Souza 

COAUTORES: Eng. Agrônoma Ma. Carolina Trentin 

ORIENTADOR: Pedro Alexandre Varella Escosteguy  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  
 
 
INTRODUÇÃO: 
 
O nitrogênio (N) é um dos nutrientes que mais acumula e contribui para o rendimento e à qualidade de 

grão de cevada. Entretanto, a quantidade de N utilizada na adubação é limitada pela resistência da 

cultivar ao acamamento. A maior parte do N absorvido é utilizado para a formação de proteínas, 

participando de aminoácidos, e da clorofila. O acúmulo de potássio (K) nas plantas também é expressivo. 

Esse nutriente atua como ativador de enzimas, participando da síntese proteica, além da abertura 

estomática, da regulagem da pressão osmótica e do transporte de foto assimilados. O potássio facilita a 

absorção e o transporte de nitrato para a parte aérea da planta (ANJANA et al., 2009), contribuindo para 

a resistência ao acamamento, problema comum em cevada. Embora a adubação nitrogenada influencia 

a relação N/K não se sabe se isso impacta o teor de proteína do grão. Com o trabalho, objetivou-se 

verificar se essa relação influencia o rendimento e o teor de proteína do grão de cevada.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A cultivar de cevada cervejeira (Hordeum vulgare L.) avaliada foi a BRS Cauê, considerada resistente ao 

acamamento. O experimento foi realizado em 2019, na área experimental da AMBEV (28°10’08”S, 

52°18’52”O), em Coxilha RS, em um Latossolo Vermelho distrófico típico, contendo alto teor de K (226,9 

mg K/dm3 ; CTC = 17,1 cmolc/dm3). O clima é do tipo Cfa, conforme a classificação de Koppen 

(KUINCHTNER; BURIOL, 2001). A cultura foi semeada em resíduos culturais de soja, após dessecação com 

herbicida de ação total a base de gliphosato (3 L/-ha) e com herbicida de contato não seletivo, a base de 

paraquat (1,5 L/-ha). A densidade de semeadura foi de 250 sementes/m2. O experimento foi conduzido 
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em delineamento experimental em blocos ao acaso. Os tratamentos consistiram em doses de N, 

aplicadas no perfilhamento (Tabela 1), com quatro repetições. A unidade experimental foi constituída 

por 12 linhas de plantas, com espaçamento de 0,17 m entre linhas; e 7 m de comprimento (14,28 m2). A 

coleta de biomassa para avaliação dos teores de N e de K, na matéria seca, foi efetuada no perfilhamento, 

quando as plantas estavam no estádio GS 21, da escala de ZADOKS et al. (1974). Posteriormente, as 

plantas foram secadas e moídas para a análise química de N e de K total, conforme descrito em Tedesco 

et al. (1995). Os resultados foram analisados com teste de normalidade, análise de variância e de 

regressão e análise de correlação de Pearson, com o programa estatístico Studio R. Com o aumento das 

doses de N, a relação N/K da planta aumentou, como esperado, e o efeito da adubação nessa relação foi 

linear e positiva (Figura 2). Cerca de 61% da variação da relação N/K foi explicada pela equação linear 

ajustada, como indica o coeficiente de determinação. Contudo, o efeito da adubação nitrogenada na 

relação N/K das plantas, avaliada no estádio do perfilhamento, não impactou o rendimento e a qualidade 

de grão da cevada, uma vez que o solo possui teor muito alto de potássio. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O efeito da adubação nitrogenada na relação N/K das plantas não impacta o rendimento e a qualidade 
de grão da cevada, em solo com teor de K considerado muito alto. 
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Tabela 1 - Doses de nitrogênio (N), e estádios fenológicos de aplicação, testados no experimento. 

     

 Doses de nitrogênio e estádio de aplicação 

Tratamento 
    

Total Cobertura Semeadura Perfilhamento 

(nº)    ...............................Kg N/ha............................... 

1 20 Controle  20 - 
2 42 22 20 22 
3 64 44 20 44 
4 86 66 20 66 
5 108 88 20 88 
6 130 110 20 110 

 
 
 
Figura 2 - Relação entre nitrogênio e potássio (N/K) em função de doses de nitrogênio aplicadas em 

cevada. Coxilha – RS, 2019. 
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EMPIEMA DE BOLSA GUTURAL EM POTRA DE 1 MÊS DE IDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natacha Müller   

COAUTORES: Morgana de Oliveira, Fernanda Carlini Cunha dos Santos, , Gabriel Weiler, Iury Ribeiro de 
Paula, Carlos Bondan, Flávia Renata Crema Salvador, Luis Fernando Schuch, Leonardo Porto Alves 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

As doenças respiratórias são comumente observadas em equinos jovens, sendo que os principais 
patógenos são vírus respiratórios e infecções por Rhodococcus equi e Streptococcus equi (SELLON, 2001). 
O empiema pode ser descrito como o acúmulo de exsudato dentro das bolsas guturais e, geralmente, 
ocorre como sequela de infecções do trato respiratório superior por espécies estreptocócicas. 
Normalmente acomete animais adultos, sendo incomum em potros, podendo ser uni ou bilateral (REED 
et al., 2000). Os meios diagnósticos são a radiografia, endoscopia, centese percutânea e aspiração de 
material da bolsa (ZANGIROLAMI et al., 2008). A terapia clínica consiste em combinações de lavagem e 
antibióticos sistêmicos (FREEMAN, 2015). Caso o tratamento clínico não for eficiente ou se o material no 
interior das bolsas estiver espessado, pode-se instituir o tratamento cirúrgico (REED et al., 2000). O 
objetivo do trabalho foi relatar um caso de empiema de bolsa gutural em potra de 1 mês de idade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em um Hospital Veterinário localizado na cidade de Guaramirim, Santa Catarina, foi atendida uma potra, 

da raça Mangalarga Marchador, com 1 mês de idade, pesando 68 kg e com bom escore corporal – 6 

(escala Henneke Chart 1-9). A paciente foi atendida por outro médico veterinário que diagnosticou, 

através de exame radiográfico, o empiema de bolsa gutural e instituiu tratamento, o qual não foi efetivo. 

No exame físico, foi constatado dispneia, disfagia, linfadenopatia, distensão dolorida na região parotídea, 

respiração estertorosa, secreção nasal mucopurulenta unilateral, temperatura retal de 38,8°C, 

frequência cardíaca de 60 bpm e respiratória de 48 rpm. No exame hematológico foi constatada intensa 

leucocitose, hiperfibrinogenemia, trombocitose, hiperproteinemia e policitemia, sugerindo intensa 

desidratação e processo infeccioso grave. Foi realizado exame endoscópico das vias aéreas, onde a bolsa 

gutural direita estava sem alterações, enquanto que na esquerda havia presença de material caseoso e 

purulento. Diante disso, foi confirmando diagnóstico de empiema de bolsa gutural. Foi recomendado 

tratamento cirúrgico por fenestração da bolsa gutural com acesso pelo triângulo de Viborg. Prévio a 
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incisão, foi realizado exame ultrassonográfico na região dos linfonodos retrofaríngeos, com intuito de 

evitar acesso sobre os vasos sanguíneos calibrosos. Após a cirurgia (D0), foi administrado diariamente 

cloridrato de bromexina (75 mg, IV), dexametasona (0,01 mg/kg, IV), flunixina meglumina (1,1 mg/kg, 

IV), ceftiofur (2,2 mg/kg, IM), probiótico (20 g/animal, VO), complexo vitamínico e solução de RLS (IV). 

Após 24h (D1) da drenagem de bolsa gutural, a potra apresentou-se apática e com dificuldade de deglutir, 

decorrente da dor em região parotídea, apresentando saída de leite pelas narinas imediatamente após 

tentativa de ingestão. Considerando a ocorrência de falsa via e possível pneumonia, foi administrado 

dexametasona (0,01 mg/kg, IV), probiótico (20g, VO), flunixin meglumine (1,1 mg/kg, IV) e plasma 

hiperimune IV. A administração de probiótico (20g, VO, BID), e ceftiofur (2,2 mg/kg, IM SID), foi mantido 

até o D4, momento em que a potra apresentou um quadro de diarreia, sendo o ceftiofur substituído por 

ampicilina (15 mg/kg, IM, SID), até D8. A lavagem da bolsa gutural foi feita duas vezes ao dia, com 

iodopovidona diluída (1%). No D3, foi observada inflamação local e a lavagem foi realizada a partir deste 

momento com penicilina procaína (20.000 UI/kg) e mucolítico (75 mg/animal) diluídos em 1 litro de 

solução fisiológica, duas vezes por dia. A lavagem foi realizada até não haver mais conteúdo purulento, 

que ocorreu no D7. Durante internamento, a potra apresentava episódios de respiração estertorosa, que 

foram mais frequentes após término da antibioticoterapia (D8). Neste momento foi administrado 

acetilcisteína (100 mg/5g, VO, SID), até D10. Após 11 dias do procedimento cirúrgico (D11), a paciente se 

apresentava estável e com evolução favorável da cicatrização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O caso clínico incomum exigiu diagnóstico precoce, baseado em exame físico, exames hematológicos e 

radiografia, aliado ao efetivo tratamento cirúrgico contribuíram decisivamente para a evolução favorável 

do empiema de bolsa gutural na paciente. 
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PODODERMATITE SÉPTICA EM EQUINO  
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INTRODUÇÃO: 

O aparato podotroclear, é a região anatômica onde são observados comumente a penetração de corpos 

estranhos. O local e direcionamento da punção, bem como a origem do objeto perfurocortante são os 

fatores determinantes para diagnosticar a região acometida o que classificará a gravidade da lesão 

(O’NEILL, et al  2015; SMITH, 2013). O’NEILL, et al (2015) classificam as perfurações de casco como 

penetração solear superficial ou profunda ou feridas que acometem a banda coronária. Apresentações 

clínicas nestes casos são variadas, podendo se apresentar na forma de fistula supurativa, edema, 

claudicação ou ferida de difícil cicatrização. O prognóstico é determinado pela estrutura acometida e o 

grau da lesão. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de pododermatite séptica 

em um equino, sendo descrito a conduta diagnóstica e terapêutica.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV/UPF) uma égua Crioula, 8 

anos, 450 kg, apresentando uma fístula drenante na região palmaromedial da banda coronária do 

membro torácico direito (MTD), associada a rachadura na parede do casco. A paciente apresentava 

histórico ferimento lacerativo decorrente de acidente com arame farpado na região da coroa e bulbos 

dos talões há 45 dias. Foi relatado que havia sido realizado tratamento medicamentoso com 

antibioticoterapia e anti-inflamatório não esteroidal, não sendo eficiente, com persistência da ferida, 

drenagem de conteúdo purulento intermitentemente e claudicação. Geralmente feridas ocasionadas por 

corpos estranhos apresentam histórico de lesão e/ou fistulas que regridem após o término da terapia 

antimicrobiana. Durante o atendimento o animal apresentou parâmetros fisiológicos sem alterações, 

presença de claudicação grau 3 (classificação de grau 0 até 5) baseado na graduação da Associação 

Americana de Profissionais de Equinos (AAEP) e presença de ferida na região palmaromedial do MTD, 

sendo optado pela realizado do estudo radiográfico do casco. O exame radiográfico se faz necessário 
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para diagnosticar a presença de corpos estranhos no casco (REDDING, 2012). Dessa forma, se evidenciou 

a presença de dois corpos estranhos radiopacos no interior do estojo córneo medial a asa da terceira 

falange, sugestivos de fragmentos de farpas de arame, bem como reação de lise óssea. A indicação foi o 

tratamento cirúrgico para desbridamento do tecido córneo e curetagem da borda óssea da asa medial 

da terceira falange e fixação de cerclagem com fio de aço no casco.  A medicação pré-anestésica foi 

realizada com cloridrato de detomidina 0,015mg/kg IV e tartarato de butorfanol 0,01mg/kg IV, indução 

anestésica com diazepan 0,05mg/kg IV e cloridrato de cetamina 2,2 mg/kg IV; na manutenção os 

fármacos de eleição foram Isofluorano dose ao efeito, além do bloqueio perineural abaxial dos ossos 

sesamóides do membro com 60 mg de Bupivacaina por ponto. Após o procedimento cirúrgico foi 

realizado o curativo no casco e perfusão regional intravenosa com 3 gramas de amicacina, sendo 

realizada três aplicações durante o tratamento com intervalos de 72 horas. No pós-operatório foi 

instituído terapia com meloxicam (0,6mg/kg SID, durante 5 dias, IM) associado a dipirona (500mg/kg, 

SID, por 3 dias IV), omeprazol (2 mg/kg SID durante a internação, VO) e suplementação com biotina, 

metionina, lisina e zinco para os cascos. Após a suspensão da terapia anti-inflamatória inicial, foi 

administrado anti-inflamatório durante 10 dias 0,1mg/kg SID. Em seguida ao procedimento cirúrgico foi 

feito o ferrageamento ortopédico com ferradura oval. Após quinze dias de internação e evolução 

favorável da ferida, a paciente recebeu alta com indicação de restrição de movimento por trinta dias e 

uso de ferradura oval até completa cicatrização do casco.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Exames radiográficos e tratamento cirúrgico foram fundamentais para o sucesso da resolução da lesão 

no presente relato. A presença de corpos estranhos no aparato podotroclear é frequente na espécie 

equina e uma investigação usando os meios auxiliares ao diagnóstico, como exames de imagem, são 

essenciais no diagnóstico e tratamento destas lesões.     

 

REFERÊNCIAS: 

AAEP. Guide for veterinary service and judging of equestrian events.  Lexington, KY: American Association 

of Equine Practitioners, 5ed. 63p 1996 

REDDING, W. R. et al. Septic Diseases Associated with the Hoof Complex Abscesses, Punctures Wounds, 

and Infection of the Lateral Cartilage. Elsevier, Vet Clin Equine, ed.28, 423–440p. 2012 

O’NEILL, Henry et al. Diagnosis and treatment of penetrating injuries of the hoof in horses. Equine 

Practice, v.28, 2015 

SMITH, M. R. W. Penetrating injuries of the foot. Equine Veterinary Education. v. 25, n. 8, 422-431p. 2013. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
1

2
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PLACA EM PONTE E PINO INTRAMEDULAR NA 

OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR EM CANINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Beneduzi 

COAUTORES: Luana Rodrigues da Silva, Andressa Spengler, Thanise Guerra 

ORIENTADOR: Renato do Nascimento Libardoni 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A fratura de fêmur é a afecção mais frequente em cães, representando 20 a 25% de todas as fraturas e 

45% em ossos longos (DECAMP, 2016). As principais causas são os acidentes automobilísticos, quedas, 

coices ou projéteis de arma de fogo. A consolidação de fraturas depende de vários fatores como o tipo, 

o grau de envolvimento dos tecidos moles, da condição física do paciente, e da experiência do cirurgião 

(HAYASHI, 2019). O tratamento para este tipo de fratura deve ser cirúrgico. As fraturas são classificadas 

em transversas, obliquas e cominutivas. Todas as fraturas diafisárias dos ossos longos estão submetidas 

a forças de encurvamento, que deverão ser neutralizadas através da utilização de métodos de fixação 

(GUIOT e DÉJARDIN, 2017).  O objetivo deste trabalho é relatar a osteossíntese de fêmur em um canino 

utilizando placa e parafusos em efeito de ponte associada ao pino intramedular. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF, canino, fêmea, da raça Border Collie, de 11 meses de idade, 

pesando 14,8kg. O animal estava indisposto, apresentava sinais de dor, e não conseguia mexer os 

membros posteriores. Segundo relato da tutora, a principal suspeita é de que o animal possa ter sido 

atingido por uma tora de madeira. Durante o exame físico foi observado impotência funcional do 

membro pélvico direito, presença de edema, dor e crepitação. A paciente foi encaminhada para exame 

radiográfico, onde foi observado presença de fratura fechada, cominutiva, diafisária de fêmur direito 

(Figura A e B). Além do raio x, foram solicitados os exames laboratoriais, nos quais não apresentavam 

alterações significativas. Mediante o diagnóstico, a paciente foi encaminhada para o tratamento cirúrgico 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
1

3
 

de osteossíntese. Após jejum de sólidos e líquidos, a paciente foi pré-medicada. Em seguida, foi 

submetida a tricotomia ampla de todo o membro pélvico. A paciente foi submetida a anestesia geral 

inalatória associada a bloqueio epidural e posicionada em decúbito lateral esquerdo. Após antissepsia 

prévia e definitiva, o campo operatório foi montado. Uma incisão de pele na face craniolateral da coxa 

estendendo-se do trocânter maior até o côndilo lateral do fêmur direito foi realizada, seguida de divulsão 

do subcutâneo, hemostasia, incisão da fáscia lata e afastamento cranial do vasto lateral do músculo 

quadríceps e afastamento caudal do músculo bíceps femoral. Os fragmentos foram identificados, 

alinhados e fixados mediante a introdução normógrada de um pino intramedular de Steinmann de 

3,0mm e fixação de uma placa DCP de 3,5 mm com 10 furos, em efeito ponte, fixada no fragmento 

proximal com 3 parafusos de 3,5 mm e no fragmento distal com 3 parafusos de 3,5mm, na face lateral 

do fêmur. Após lavagem da ferida com solução de Ringer com Lactato estéril aquecida, foi realizado 

aproximação da fáscia lata com sutura contínua simples usando poliglecaprone 25 número 0, redução do 

subcutâneo com sutura contínua simples usando poliglecaprone 25 número 2-0 e dermorrafia com 

sutura de sultan usando náilon 4-0. No pós-operatório imediato foi realizado exame radiográfico controle 

(Figura 1 C e D), evidenciando adequado posicionamento dos implantes, prescrição de medicação 

analgésica e anti-inflamatória, recomendação de repouso, cuidados com a ferida cirúrgica, e avaliação 

radiográfica periódica até consolidação. Após 15 dias os pontos de pele foram removidos. Aos 60 dias de 

pós-operatório foi evidenciado consolidação da fratura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a osteossíntese com placa e parafusos em efeito ponte associada ao pino 

intramedular promoveu estabilidade relativa da fratura cominutiva do canino deste relato, 

promovendo a neutralização das forças atuantes no foco de fratura, e foi capaz compartilhar a 

carga com o osso acometido favorecendo a formação do calo ósseo secundário. 
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ANEXOS 

Figura 1 – Imagem radiográfica de um canino com fratura de fêmur direito. A – Projeção mediolateral. 

B – Projeção craniocaudal. C – Pós-operatório imediato em projeção mediolateral. D – Pós-

operatório imediato em projeção craniocaudal.  
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GASTROTOMIA EM CÃO PARA REMOÇÃO DE CORPO 

ESTRANHO EM ESTÔMAGO E DUODENO – RELATO DE CASO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Stéphanie Soares   

COAUTORES: Andressa Spengler, Nadine Zancanaro Gasperin, Renan Kovalski 

ORIENTADOR: Renan Idalencio  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A remoção de corpos estranhos (CE) representa uma alta casuística na rotina cirúrgica de pequenos 

animais. Geralmente, os cães são os mais afetados. Após a deglutição do corpo estranho, este irá 

progredir no trato gastrintestinal até que seu tamanho, formato ou material que o compõe impeça a sua 

progressão, produzindo distintas obstruções (FREITAS et al., 2016). Porém nem todos os corpos 

estranhos causam sinais clínicos, alguns são assintomáticos. Exceto que o objeto esteja obstruindo a 

eliminação do conteúdo intestinal ou irritando a mucosa gástrica, ele poderá permanecer no estômago 

do animal sem qualquer sintoma. Quando se suspeita da possibilidade de haver um CE, deve-se realizar 

exames complementares para detecção de CE. Com ultrassonografia abdominal ou radiografia simples 

e/ou constratada. Uma vez localizado um CE, o clinico deve decidir entre observar sua passagem ou 

realizar sua remoção (MACAMBIRA et al., 2016).   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, fêmea de 9 meses de 

idade da raça Shih-Tzu, pesando 5,9Kg. A paciente chegou com queixa de vômito, anorexia e prostração 

há 2 dias. O tutor relatou que o vômito era de coloração amarelada e as fezes estavam escuras. No exame 

físico seus parâmetros vitais se encontravam dentro da normalidade, foi realizado a colheita de sangue 

para avaliação hematológica e a paciente foi encaminhada para casa com a prescrição de omeprazol 

(1mg.Kg-1, SID) e dipirona (25mg.Kg-1, TID). No resultado do hemograma constatou-se que a paciente 

apresentava processo inflamatório. Após 2 dias a paciente retornou para atendimento, sem melhora do 
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quadro, ao exame físico constatou-se algia em região epigástrica e firmeza intestinal durante a palpação 

abdominal, a paciente foi submetida a avaliação radiográfica onde observou-se presença de alterações 

de estrutura compatível com CE, dilatação de segmentos intestinais, apresentando pequena quantidade 

de gás em cólon descendente. A paciente foi encaminhada ao procedimento cirúrgico para remoção do 

CE. O protocolo anestésico de escolha foi dexmedetomidina (3µg.Kg-1) e metadona (0,3mg.Kg-1) como 

medicação pré-anestésica, indução com propofol (9mg.Kg-1), manutenção anestésica com isoflurano 

vaporizado em O2 (1L/min) e manutenção analgésica de infusão continua (1mL/Kg/hora) de 

dexmedetomidina (1µ/mL), associada a fentanil (3µ/mL), lidocaína (10mg/mL) e cetamina (0,6mg/mL). A 

técnica cirúrgica empregada foi de celiotomia exploratória, onde foi realizada inspeção de todo o sistema 

digestório, desde o estômago ao cólon. Encontrou-se intussuscepção em jejuno, que foi reparada 

empurrando o intuscussipiente, e não apresentando áreas de necrose. O CE foi evidenciado no estômago 

e duodeno (Fig.1), realizou-se gastrotomia para sua remoção completa. Após a remoção do corpo 

estranho (corda) (Fig.2), foi realizada a lavagem do local e síntese do estômago com dupla camada, 

utilizando fio de polidioxanona 3-0. Após nova inspeção de todo o sistema digestório, sem mais 

alterações, realizou-se lavagem da cavidade abdominal com solução ringer lactato aquecida. A celiorrafia 

foi realizada com fio de polidioxanona 2-0 em padrão simples continuo, redução de subcutâneo 

utilizando fio poleglecaprone 3-0 em padrão zigue-zague e a dermorrafia utilizando nylon 4-0 em padrão 

sultan. Não houveram intercorrências no trans-cirúrgico. No pós-operatório foi recomendado 

tratamento seguindo a literatura, baseado na prescrição de omeprazol (1mg.Kg-1, SID, 10 dias), cefalexina 

(25mg.Kg-1, BID, 7 dias) e dipirona (25mg.kg-1, TID, 4 dias), a paciente ficou internada e em observação 

médica por 5 dias e após recebeu alta médica com cuidados domiciliares. No 140 dia de pós-operatório a 

paciente retornou para avaliação da ferida cirúrgica, retirada de pontos e para novos exames 

laboratoriais, estes sem alterações, constatando-se um bom desfeixo do quadro clínico e do 

procedimento cirúrgico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tratamento de escolha para remoção de CE vai depender da localização e tamanho do objeto, podendo 

ser removido por vômito induzido, endoscopia ou excisão cirúrgica. Este trabalho serve como alerta aos 

proprietários e clínicos de pequenos animais quanto a ocorrência da ingestão de CE por seus animais, 

bem como ressalta a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados pós-operatórios que 

determinam um prognóstico satisfatório. 
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Figura 1: Estômago e duodeno 

com dilatação pela presença de 

corpo estranho 

Figura 2: Corpo estranho após 

retirada cirúrgica, por 

gastrotomia 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
1

8
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

NEOPLASIA MAMÁRIA EM CADELA DA RAÇA BOXER: RELATO 
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ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde       

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As neoplasias mamárias em fêmeas caninas vêm apresentando-se como rotina frequente na clínica 

veterinária, um dos motivos deste acontecimento, pode se dar pelo aumento da longevidade, genética, 

predisposição racial, alimentação, uso de contraceptivos, animais não castrados, etc. Entre tanto há 

evidências de dependência hormonal, visto que a incidência é menor em cadelas que foram 

submetidas à ovário-histerectomia precoce. Os pares de mamas caudais são os mais acometidos, 

provavelmente por possuírem maior quantidade de tecido mamário (MINTO, 2014). Estas enfermidades 

podem acarretar metástases, sendo importante a realização de radiográfia de tórax e ultrassonografia 

de abdômen para pesquisa de alteração (DALECK, 1998). A terapia mais utilizada para o controle da 

doença é a mastectomia podendo ser necessário ou não o complemento com quimioterapia. E o 

prognóstico do animal vai depender de vários fatores que serão avaliados conforme o caso do paciente 

(ESTRADIOLO,2019). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, fêmea de 7 anos e 2 

meses de idade da raça Boxer pesando 23,6 kg. A paciente chegou com queixa de um nódulo mamário 

(Fig. 1A), que estaria aumentando de tamanho. Durante a anamnese realizada pelo clínico, o tutor 

informou que o animal era castrado, porém já havia feito uso de progestageno. Ao exame físico 

constatou-se um nódulo em M4 esquerda, aderido e irregular (Fig. 1B). A paciente foi submetido a 

avaliação ultrassonográfica abdominal onde observou-se nódulo mamário na quarta mama do lado 
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esquerdo heterogêneo e altamente vascularizado, fez-se também citologia deste nódulo, sendo o 

diagnóstico um carcinoma simples. A paciente foi encaminhado para procedimento cirúrgico, tendo 

como protocolo anestésico escolhido dexmedetomidina (2,5µg.Kg-1) e cetamina (1µg.Kg-1) como 

medicação pré-anestésica, indução com propofol (4µg.Kg-1), anestesia local utilizando bupivacaína 

0,2% (0,5µg.Kg-1), morfina (0,1µg.Kg-1) e fentanil (2µg.Kg-1) manutenção anestésica com isoflurano em 

sistema inalatório com intubação traqueal, ainda foi utilizado terapia de apoio com cefalotina 

(30µg.Kg-1) e meloxicam (0,2µg.Kg-1). A técnica cirúrgica empregada foi a mastectomia unilateral da 

cadeia mamária esquerda, onde foi realizado incisão de pele em elipse ao redor da cadeia mamária 

esquerda, foi realizada divulsão do tecido subcutâneo, hemostasia, identificação e isolamento dos vasos 

epigástricos superficiais caudais, e pinçamento dos mesmos (Fig. 2). Após a remoção da cadeia mamária 

e do linfonodo inguinal esquerdo, realizou-se a lavagem da ferida cirúrgica com solução de ringer lactato 

aquecida. As secções e ligaduras foram feitas utilizando poliglecaprone 2-0, e ligadura das artérias 

torácicas superficiais usando o mesmo fio. Em seguida, realizou-se a redução do tecido subcutâneo com 

fio poliglecaprone 2-0 em padrão walking suture, e utilizando poliglecaprone 3-0 em padrão zig-zag, 

dermorrafia utilizando nylon 4-0 em padrão wolf e ponto interrompido simples. No pós-operatorio foi 

recomendado tratamento seguindo a literatura, baseado na prescrição de dipirona (500mg.Kg-1, TID, 7 

dias), meloxicam (2mg.Kg-1, SID, 2 dias), enrofloxacina (150mg.Kg-1, BID, 7 dias) e omeprazol (20mg.Kg-1, 

BID, 7 dias).  Após a cirurgia toda a cadeia mamária juntamente com o linfonodo inguinal esquerdo foi 

imediatamente encaminhado para avaliação anátomo-histopatológica. A macroscopia indicou que em 

M4 esquerda havia presença de nódulo medindo 7,5x4,5x3,9cm, com formato indefinido, superfície 

regular e consistência macia a firme, no linfonodo inguinal esquerdo havia presença de focos 

brancacentos, as demais mamas esquerdas não indicaram alterações dignas de nota. Já na microscopia, 

indicou em M4 esquerda carcinoma em tumor misto grau I, as demais mamas esquerdas e o linfonodo 

inguinal esquerdo não indicaram alterações dignas de nota. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que as neoplasias mamárias representam uma das doenças mais importantes para fêmeas 

caninas, levando em consideração o aumento da longevidade da vida do animal. É importante que nas 

primeiras alterações observadas haja o diagnóstico para reduzir o avanço e o agravamento da doença, o 

que possibilita uma abordagem terapêutica menos traumática e um prognóstico positivo para o paciente. 
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Figura 1: Canino, fêmea, de raça Boxer, submetido à 

cirurgia de mastectomia unilateral esquerda. 

Imagem durante a indução anestésica: (A) observa-

se em decúbito dorsal um aumento mamário em M4 

esquerda. (B) em decúbito direito observa-se 

nódulo mamário em M4 esquerda, aderido e 

irregular. 

 

Figura 2: Canino, fêmea, de raça Boxer, submetido 

a cirurgia de mastectomia unilateral esquerda. 

Imagem durante o procedimento cirúrgico. 

Observa-se a remoção da cadeia mamária em 

incisão em elipse, juntamente com hemostasia, 

identificação e isolamento dos vasos epigástricos 

superficiais caudais, e pinçamento dos mesmos. 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
2

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              ( x ) Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

BIÓPSIA HEPÁTICA MINIMAMENTE INVASIVA POR ACESSO 

PRÉ FEMORAL EM TIGRE-D’ÁGUA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Paloma Gabriéli da Silva. 

COAUTORES:Jordana Toqueto, Leonardo Biguelini, Luiz Herique Bedendo, Jéssica Cristine da Costa, 
Bernardo Nascimento Antunes, Maurício Veloso Brun. 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As espécies de quelônios estão expostas à grande variedade de impactos diretos e indiretos que acabam 
afetando os animais e suas áreas de alimentação, desova, hibernação, entre outros (MURRAY, 2006; 
BERTELSEN, 2014). As cirurgias minimamente invasivas,  representam marcos de inovação. 
Principalmente em relação a répteis, quando sua cicatrização e recuperação cirúrgica é mais lenta, 
necessita-se buscar menor invasão para métodos diagnósticos e/ou terapêuticos (PERPIÑÁN, 2018).  O 
procedimento de biópsia hepática minimamente invasiva por acesso pré femoral em tigre-d'água anseia 
a eficácia da técnica da biópsia, ressaltando a aplicabilidade de um novo acesso, assim como objetiva a 
verificação da qualidade das amostras hepáticas coletadas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizados 13 espécimes de trachemys ssp, tendo em média 1,5kg + 0.498g que ao serem 
submetidos a avaliação clínica e laboratorial estavam aptos para a inclusão do estudo. Para o 
procedimento e um jejum prévio de 72h, os animais receberam como MPA morfina (0,5mg.kg-1, IM) e, 
após 30 minutos, a indução anestésica foi obtida com propofol (10mg.kg-1, IV) possibilitando, assim, a 
intubação orotraqueal com cateter 14G. 
Imprescindivelmente a sala cirúrgica manteve-se em temperatura superior a 30ºC e os quelônios foram 
posicionados em decúbito dorsal de aproximadamente 45º, iniciando o processo de assepsia que foi 
realizado com clorexidina 0,5% na região pré femoral e nos tecidos adjacentes da carapaça e plastrão. 
Como medida de profilaxia microbiana foi administrado enrofloxacina (2,5 mg.kg-1,IM) nos minutos 
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antecedentes ao início do procedimento. Foi efetuado uma incisão subcutânea na pele de 2cm no ponto 
médio da distância entre carapaça e fêmur, o endoscópio rígido de 5mm foi utilizado para melhor 
visualização da cavidade celomática no qual pelo lado direito foi introduzido um cateter 14G para 
direcionar a pinça de biopsia de 1,9mm aproximadamente, 1 cm cranial a incisão primária. Foram 
coletados quatro fragmentos de diferentes lobos hepáticos sendo assim armazenados em formol 10% 
para sucessivamente serem direcionados a análise histopatológica. Os procedimentos levaram em média 
18,69±7,8 min cada. Um paciente não apresentou material suficiente para análise, assim como em outro 
quelônio pode-se observar na celioscopia a presença de um nódulo hepático o qual foi removido com 
sucesso. Como complicações observou-se a laceração superficial do fígado em dois pacientes devido ao 
endoscópio rígido. A proposta baseou-se em uma inovação na área, demonstrando o potencial de 
aplicação em casos clínicos, sendo que as videocirurgias são as mais indicadas no caso de répteis, pois 
consolida-se  um método mais seguro, e a opção por este tipo de cirurgia e utilização do cateter 14G 
deve-se justamente ao fato de minimizar a lesão tecidual. Ocorreram diariamente muitas evoluções no 
meio cirúrgico fazendo assim presente a possibilidade de novas metodologias adaptativas à medicina de 
animais silvestres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Devido aos níveis de contaminação ambiental, o quais os quelônios são submetidos diariamente, a 
biópsia hepática pode ser indicada para visualização de interferências fisiológicas. Foi possível visualizar 
a técnica de biópsia hepática em tigres d'água com o auxílio de um cateter 14G e uma pinça de 1,9mm, 
mostrando-se eficaz, segura e com baixa frequência de alterações negativas durante a realização do 
procedimento.  

 

REFERÊNCIAS: 

ATAIDE, M. W de. Biopsia hepática minimamente invasiva por acesso pré femoral em tigre-d’água 
(Trachemys spp). f68 . Tese  ( Doutourado em medicina veterinária). Universidade Federal de Santa 
Maria. Santa Maria. 2020. 
 
CUBAS P.H. & BAPTISTOTTE C.In:Chelonia (tartaruga, cágado, jabuti), p.86-119. In: Cubas Z.S., SILVA 
J.C.R. & CATÃO-DIAS J.L. Tratado de animais selvagens - medicina veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca. 

PIERPIÑÁN, D. Reptile anaesthesia and analgesia. Veterinary anaesthesia and analgesia. v. 23, n.4, p. 02 
– 09. 2018. 

MURRAY MJ. Cardiopulmonary anatomy and physiology. In: Mader DR, editor. Reptile medicine and 
surgery.  2 ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier;  p. 124–134. 2006. 
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ANEXOS 

Figura 1 –  Tigre-d’água (Trachemys spp) posicionado em decúbito dorsal com inclinação de aproximadamente 45° 

e membro pélvico tracionado, após a intubação com cateter 14G e mantido em sistema aberto sem 

reinalação de gases 

 

 
Figura 2 – Tigre-d’água (Trachemys spp) preparação para técnica de biopsia hepática minimamente invasiva. A e B: 

Acesso primário da celioscopia para utilização do endoscópio rígido de 5mm e 0 graus, em conjunto com 

a inserção do cateter 14G. C e D: Biopsia hepática com a pinça de 1,9mm passada por dentro do cateter 

14G, para coleta de 4 fragmentos para análise histopatológica. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA DA MICOTOXINA 

DEOXINIVALENOL NO PROCESSAMENTO DE BISCOITOS TIPO 

COOKIE INTEGRAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafaela Julyana Barboza Devos.  

COAUTORES: Casiane Salete Tibola, Barbara Biduski. 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Gutkoski. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os produtos integrais estão cada vez mais integrados na dieta dos consumidores devido a presença da 

fração de farelo que concentra compostos fenólicos e antioxidantes, entretanto essa fração também 

pode conter micotoxinas. As micotoxinas são compostos tóxicos, produtos do metabolismo secundário 

de fungos toxigênicos, prejudiciais à saúde e indesejáveis em alimentos. Dentre os contaminantes do 

trigo, a micotoxina deoxinivalenol (DON) é considerada a mais significativa (TIBOLA et al., 2015).  

O impacto do tratamento térmico na redução de DON em produtos de panificação depende 

principalmente das características do produto, além das condições de processamento (GENEROTTI et al., 

2017). Assim, os biscoitos representam um material de estudo eficiente. Nesse sentido, o trabalho visou 

avaliar a estabilidade de DON frente à degradação térmica causada pelo processamento de biscoitos tipo 

cookie integrais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Cinco amostras de trigo comercial, safra 2017/18, naturalmente contaminadas por Fusarium spp., foram 

fornecidas pela Embrapa Trigo de Passo Fundo/RS. 

Os biscoitos foram elaborados de acordo com Protonotariou et al. (2016) com modificações, utilizando 

farinha, açúcar e gordura. Os biscoitos foram assados em forno elétrico à 190 °C por 12 min. A detecção 
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de DON foi feita através do ensaio imunoenzimático ELISA e os valores comparados pelo teste de Tukey 

(p≤ 0,05). 

A contaminação por DON pode atingir níveis elevados em virtude das condições ambientais. A ocorrência 

de chuvas durante o período de floração da safra de 2017/18 resultou em trigos com altos teores de DON 

(Tabela 1). A produção de biscoitos reduziu significativamente (p<0,05) os níveis de DON nas amostras, 

variando entre 55% e 94%. A maioria dos contaminantes resistem a temperaturas de processamento de 

alimentos na faixa de 80 a 121 °C (KABAK, 2009), entretanto apesar de DON ser uma toxina termoestável, 

quando submetida a aquecimentos drásticos a mesma torna-se parcialmente degradável (VIDAL et al., 

2014).  

A redução dos níveis da micotoxina devido à degradação térmica está em concordância com os resultados 

de Vidal et al. (2014), que observou diferenças significativas nos níveis de DON quando expôs pães de 

forma a temperaturas superiores a 170 °C confirmando que a degradação térmica referente ao efeito do 

forneamento do produto foi eficaz. Assim, pode-se considerar que o tratamento aplicado (190 °C por 12 

min) foi eficaz na redução do teor de DON nos biscoitos. 

A estabilidade de DON em pães revelou ainda que a temperatura máxima que atinge o interior do 

produto é de 98 °C, independente da temperatura de forneamento (VIDAL et al., 2014). Dessa forma, é 

possível concluir que o impacto do tratamento térmico na redução da micotoxina em produtos de 

panificação reflete nas características do produto, como tamanho, forma, conteúdo e qualidade 

(GENEROTTI et al., 2017). Nesse sentido, a facilidade de transferência de calor nos biscoitos apresenta-

se como uma vantagem, visto que é um produto de tamanho relativamente menor quando comparado 

aos pães. 

A legislação brasileira vigente que compreende os limites máximos tolerados de DON em alimentos 

estabelece os limites para produtos de panificação de 750 ppb (ANVISA, 2017). Assim, as amostras de 

biscoitos integrais tipo cookie 1, 2 e 4 estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação Brasileira. 

Com base nisso, é possível concluir que o processamento pode ser uma alternativa utilizada para reduzir 

a contaminação do produto à níveis aceitáveis pela legislação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O processo produtivo dos biscoitos ocasionou uma redução significativa no teor de DON nos produtos 

finais, podendo ser utilizado como uma estratégia complementar para reduzir o teor da micotoxina em 

produtos derivados de trigo. Ainda, quatro amostras de biscoitos estão em conformidade com a 

legislação brasileira de micotoxinas em produtos de panificação. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANVISA. Limites máximos tolerados (LMT) estabelecidos para Micotoxinas. Resolução RDC nº 138, de 
8 de fevereiro de 2017. Brasília, 2017. 
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GENEROTTI et al. Formulation and processing factors affecting trichothecene mycotoxins within 
industrial biscuit-making. Food Chem., v. 229, p. 597-603, 2017. 

KABAK, B. The fate of mycotoxins during thermal food processing. J Sci Food Agr., v. 89, p. 549-554, 
2009. 

PROTONOTARIOU et al. Effect of jet milled whole wheat flour in biscuits properties. LWT-Food Sci 
Technol., v. 74, p. 106-113, 2016. 

TIBOLA et al. Distribution of Fusarium mycotoxins in wheat milling process. Food Control, v. 53, p. 91-
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VIDAL et al. Stability of DON and OTA during the breadmaking process and determination of process 
and performance criteria. Food Control, v. 40, p. 234-242, 2014. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

 

 

ANEXO 

Tabela 1 – Teores de DON nas farinhas de trigo integral e nos biscoitos integrais tipo cookie e seu percentual de 
redução. 

Amostra 
DON (ppb) 

Redução (%) 
Farinha de trigo integral Cookie integral 

1 799,5ef 46,4a 94,2 

2 1017,7gh 202,1ab 80,1 

3 2362,6j 1050,3h 55,5 

4 2905,3k 639,5efg 78,0 

5 3890,9l 827,6de 78,7 

Letras minúsculas distintas nas linhas representam uma diferença significativa entre os valores de DON entre as 
amostras, de acordo com o teste de Tukey a 5% de significância. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES NO PROCESSO DE 

SUCESSÃO FAMILIAR NA MICRO REGIÃO DE BOM JESUS - RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rogher Loss Pinto.  

COAUTORES: Flavia Siqueira Loss, João Ignacio do Canto, Renata Seibel. 

ORIENTADOR: João Ignácio do Canto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Apesar de muitos dos pecuaristas acompanharem as mudanças, muitos produtores familiares, diante 

deste novo cenário, se veem incapacitados de atender exigências de um mercado de grandes empresas 

como: produção em escala, mão de obra mais especializada, escassez de terras, rebanho desuniformes. 

Outro grande desafio para as propriedades rurais é quebrar velhos hábitos e restrições aos avanços da 

cadeia produtiva, a qual cada vez mais busca a automatização da produção, maior eficiência produtiva, 

higienização entre outros (CARVALHO, 2016). Neste contexto, observa-se a intensificação do êxodo rural 

em municípios do interior do Brasil, acarretando em grandes entraves para a fixação de jovens no campo, 

principalmente na sucessão familiar nas propriedades rurais. Estes fatores têm alavancado a 

preocupação com o desenvolvimento regional sustentável em âmbito regional e nacional (FONTES et al.; 

1998; ÁVILA et al., 2003).       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizado questionários sendo disponibilizados virtualmente a jovens, filhos de produtores 

pertencentes ao município de Bom Jesus — RS. Para obter os dados o questionário foi disponibilizado 

virtualmente, com a finalidade de conhecer a atual situação dos produtores, o seu perfil pessoal e o perfil 

da propriedade, focando no processo de sucessão familiar que o entrevistado estava perfazendo. Foram 

realizadas entrevistas a 15 filhos de produtores, escolhidos de forma aleatória, no período 28 a 30 de 

julho de 2020. Também foi questionado se nas propriedades existe alguma atividade complementar. Os 
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dados foram analisados levando em conta a ordem de importância que mais foi apontada pelos 

entrevistados, em seguida analisaram-se as respostas. 

Considerando os dados levantados pelo questionário, metade dos jovens pretendem seguir na atividade 

agrícola devido ao amor pela atividade desenvolvida pelos seus pais e ao campo, sendo citado a 

importância do comércio e a demanda que possui as atividades agrícolas, e que a construção do trabalho 

dos seus pais não pare, sendo motivo de orgulho para eles, porém os jovens citaram a necessidade de 

mudança na atividade, não concordando com o que já vem sendo realizado na propriedade como 

manejo, modo de pensar, quantidade de produção entre outros. Grande maioria dos jovens que 

pretendem dar segmento a atividade agrícola já realizada por seus pais, citam que não se adaptariam a 

cidade, pois tenham pouco contato e não se sentem confortáveis trabalhando na cidade. A outra metade 

pretende deixar a propriedade citando que não possuem fins de semana, o trabalho é pesado e pretende 

o meio urbano pela facilidade de locomoção, e também que o agricultor não tem apoio do governo e 

outros órgãos para desenvolver as suas atividades.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando os dados levantados pelo questionário, a realidade varia dependendo o segmento em que 

seus pais trabalham. 50% pretendem dar sequência ao trabalho de seus pais, os outros 50% pretendem 

ir para a cidade. logo esta variação está no modo de criação destes jovens sendo que os mais envolvidos 

nas atividades de casa demonstram mais interesse em seguir desenvolvendo o trabalho dos pais, 

diferente dos que não tem muito contato com a propriedade rural.   

 

REFERÊNCIAS: 

BERNARDO, W. F. Pluriatividade entre produtores de leite de Guiricema e Ubá: reflexões para a ação 

extensionista. 2009. 159 p. Dissertação de Mestrado em Extensão Rural. DER. Universidade Federal de 

Viçosa, 2009.  

CARNEIRO, M. J. Juventude rural: projeto e valores. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Org.) Retratos 

da juventude brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 

2008.       

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
2

9
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

PERITONITE EM BEZERRA HOLANDESA DECORRENTE DE 

ONFALOFLEBITE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tainá Pereira Fiuza  

COAUTORES: Leonardo Porto Alves, Patricia Martins Machado, Jerbeson Hoffmann, Anaísis de Menezes 
Damo, Natacha Muller, Larissa Severo  

ORIENTADOR: Carlos Bondan 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A criação das bezerras em rebanhos leiteiros é um desafio aos produtores, devido a susceptibilidade 

desta categoria animal para doenças nutricionais e infecciosas. Os primeiros cuidados após o nascimento 

são crucias para assegurar saúde e vitalidade, garantindo assim, animais mais desenvolvidos e valorizados 

no plantel. A atenção com estes cuidados, vão desde a ingestão do colostro, a cura correta do umbigo e 

até a adequação do ambiente para as bezerras. Porém, muitas vezes, eles acabam sendo negligenciados, 

o que resulta em perdas econômicas para o produtor. Neste intuito, pretende-se relatar o caso clínico de 

uma bezerra de dois dias de vida da raça holandesa, acometida por onfaloflebite que evoluiu para o óbito 

decorrente do agravamento do quadro clínico. Durante a necropsia, foi possível diagnosticar o quadro 

de peritonite consequente da onfaloflebite. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia primeiro de março de dois mil e vinte, no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, 

no Setor de Grandes Animais, uma paciente bovina, do sexo feminino, da raça holandesa, com dois dias 

de vida e pesando 56 kg chegou em decúbito esternal, apresentando fraqueza e diarreia intensa. Na 

anamnese, a proprietária relatou que não foi feita a cura do umbigo, bem como também mencionou que 

os funcionários ao verificarem que ela ingeriu baixas quantidades de colostro, tentaram lhe fornecer de 

forma forçada, e, mesmo assim, ela mamou somente pequenas quantidades. No segundo dia de vida, ao 

constatarem a diarreia, decidiram encaminhá-la ao Hospital Veterinário. No exame clínico, a paciente 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
3

0
 

mostrava-se apática, apresentando 94 batimentos cardíacos por minuto, frequência respiratória de 32 

movimentos por minuto, temperatura retal de 40,1°C, mucosas pálidas, tempo de preenchimento capilar 

de três segundos, desidratação 10% e diarreia pastosa, amarelada e fétida. A paciente, ainda, 

apresentava aumento na região do umbigo e dor durante a palpação. Após, foi realizado exame 

ultrassonográfico da região abdominal e evidenciou-se um quadro inflamatório do umbigo 

(Onfaloflebite). Para combater o quadro clínico, instalou-se o seguinte protocolo terapêutico: 

fluidoterapia com NaCl 0,9% associado a um polivitamínico e energético (Polijet) e, por via oral, a solução 

energética e eletrolítica (Glutellac). Além disso, foram ministrados a ranitidina como protetor gástrico, o 

sulfametoxazol e o trimetropim como antibióticoterapia. A bezerra também era amamentada com 2 

litros de leite de vaca, contendo 2 ml de glicosol, duas vezes ao dia, e também uma medida de 

antidiarreico (Kaopec), na primeira mamadeira da manhã. A limpeza do seu umbigo foi realizada com 

solução iodada três vezes ao dia, assim como a limpeza do seu períneo. No terceiro dia de internação, a 

paciente apresentou quadro septisemico, agravado pela falta de imunidade passiva que seria transmitida 

pelo colostro, e veio a óbito. O cadáver então foi encaminhado ao Laboratório de Patologia para a 

realização da necropsia. Nos achados macroscópicos, evidenciou-se peritonite (inflamação da membrana 

mesotelial), edema e ulceração da mucosa do abomasso. Ulcerações do abomaso têm diversas causas 

predisponentes, no entanto a infecção decorrente do umbigo é a mais provável que a tenha causado, 

associado ao estresse da paciente. Visto que o umbigo logo após o nascimento permanece aberto, há a 

necessidade de curá-lo, para evitar que ele funcione como uma "porta de entrada" para 

microorganismos, e assim, evitar inflamações como a onfaloflebite. A peritonite, por sua vez, foi 

resultado da ação desdes microorganismos invasores, já que o peritônio está em íntimo contato com a 

cavidade abdominal onde se localiza o umbigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir dos achados clínicos, ultrassonográficos e de necrópsia foi estabelecido o diagnóstico de 

onfaloflebite, com evolução para um quadro de peritonite. Por isso, recomenda-se que, logo após o 

nascimento, seja administrado tintura de iodo no coto umbilical para promover cauterização química e 

assepsia. Portanto, a cura do umbigo, previne a onfaloflebite e a consequente peritonite, e assim, apenas 

com o manejo correto, podem ser evitadas inúmeras perdas, trazendo benefícios ao produtor.  

 

REFERÊNCIAS: 

OLIVEIRA, de A. A.; AZEVEDO, C. H.; MELO, de, B. C. Criação de Bezerras em Sistemas de Produção de 

Leite, Circular Técnica Embrapa, Aracaju-SE, Dezembro de 2005; 

 GÜRTLER, H; KETZ, H.A.; KOLB, E; SCHRÖDER, L; SEIDEL, H. Fisiologia Veterinária. Rio de Janeiro, 

Guanabara, 4 Ed., 1984. 

SANTOS, dos, T. G.; DAMASCENO, C. J.; MASSUDA, M. E.; CAVALIERI, B. F. L. IMPORTÂNCIA DO MANEJO 

E CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS NA CRIAÇÃO DE BEZERRAS E NOVILHAS, NUPEL, 2002. 
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MEIRELES, de, M. K. et al. ONFALOPATIA EM BEZERRO - RELATO DE CASO. Revista Ciência e Saúde Animal, 

vol. 1, no 1, julho 2019. 

 DA SILVA, de, F. A. L. et al.Importância do manejo no controle da mortalidade de bezerros em uma 

propriedade rural de exploração mista de bovinos, 2001.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE DE MILHO EM SOLOS 

SILTOSOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thiago Luiz Wiedthäuper.  

COAUTORES: ígor Alessandor Heller. 

ORIENTADOR: Eng. agr. Dr. professor Vilson Antonio Klein.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 

 

INTRODUÇÃO: 

Para se poder obter uma boa produtividade, uma série de manejos no solo se fazem necessários, como 

uma boa adubação, por meio de análises de fertilidade do solo, preparação física do solo, por meio da 

subsolagem ou escarificação. Todos os manejos são importantes, mas eles dependem de um fator que 

normalmente não é dado como importante. Objetivo desse trabalho foi mostrar que em uma área aonde 

foram conduzidos os mesmos manejos, tanto químicos como físicos, ao longo de vários anos, e em um 

ano de estiagem pode-se observar diferença em alguns pontos. Pontos os quais foram analisados como 

sendo um diferente tipo de solo, mostrando a importância de se saber o tipo de solo, para poder-se 

adotar a melhor estratégia de manejo para cada tipo de solo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A problemática do trabalho em questão surgiu em meio a estiagem que o estado do Rio Grande do Sul 

enfrentou nesta última safra de verão, 2019 e início de 2020. A cultura em questão foi a cultura do milho, 

que foi implantada na área entre os dias de 7 a 19 de setembro de 2019. Essa é uma área, que está 

localizada no munícipio de Carazinho/RS, e segundo relatos, já vem sendo manejada para agricultura a 

mais de 40 anos, uma área que sempre recebeu de maneira uniforme os cuidados necessários. E neste 

ano, devido essa forte estiagem, considerada uma das mais severas da história, foram diagnosticadas 

algumas manchas na área, aonde a cultura do milho apresentava uma maior sanidade e biomassa, o que 

é corroborado por imagens via satélite. E então se decidiu realizar uma análise mais aprofundada a 

respeito. Primeiramente foram realizadas coletas para a análise de produtividade. Foram demarcados 
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aleatoriamente pontos dentro e fora da mancha. Em cada ponto foram coletadas todas as espigas em 

uma distância de 10 metros. Sendo as espigas encaminhadas para a debulha e secagem, seguindo 

métodos do MAPA, para posterior determinação da produtividade de cada ponto. Além também das 

análises químicas e físicas do solo, sendo coletados pontos dentro e fora da mancha, de 0 a 20cm, 

amostrado de 5 em 5cm. Nestas análises foi constatado o alto teor de silte no solo dentro da mancha, se 

comparado com a solo fora da mancha. Quando analisada estatisticamente a produtividade, houve 

diferença significativa se comparando os dois tratamentos, tendo a mancha uma maior produtividade. A 

produtividade média entre os pontos dentro da mancha foi de 6524,77 kg/ha, sendo superior à média de 

produtividade fora da mancha, que foi de 4740,92 kg/ha. Mostrando que em um talhão aonde foram 

adotados os mesmos manejos, uma pequena característica foi importante para aumentar a 

produtividade em quase 2000 kg/ha, valor equivalente a 33 sacos, em um ano atípico em nossa região. 

Das características físicas do solo que se mostraram significativamente diferente foi o teor de silte (de 

22,16% na mancha e 19,46% fora), fração a qual está relacionada a disponibilidade de água as plantas, 

juntamente com a argila, mas nesse caso somente a fração silte se mostrou mais importante, trazendo 

uma maior sanidade as plantas que estavam dentro dessas manchas. Segundo Broch e Klein (2017), o 

silte é capaz de influenciar em outros aspectos físicos do solo, além da disponibilidade de água.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A realização desse trabalho trouxe resultados importantes. Resultados os quais nos levam a entender 

que existem diferentes variáveis quando analisamos o solo, tanto físicas como químicas, mas todas elas 

são importantes para se ter um manejo correto do solo em uma propriedade rural, mostrando também 

que em áreas as quais sempre foram manejadas da mesma maneira, ainda é possível se ter características 

heterogêneas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BROCH, D. T.; KLEIN, V. A. Maximum soil density of Entisols as a function of silt content. Ciência Rural, 

Santa Maria, v. 47, n. 12, 2017 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Determinação do grau de umidade. In: Regras para 

análise de sementes. Brasília: SNAD/DNDV/CLAV, 2009. cap.7, p.307-323. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
3

4
 

 

 

 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
3

5
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESEMPENHO MORFO-HORTÍCOLA DE MORANGUEIRO 

CULTIVADO EM SUBSTRATO COM FUNGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES E BIOCARVÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thomas dos Santos Trentin  

COAUTORES: José Luís Trevizan Chiomento, Fabiola Stockmans de Nardi e Alana Grando Dornelles 

ORIENTADOR: Alexandre Augusto Nienow 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A produção de morangos no Brasil se concentrada no solo, a céu aberto, com baixa produtividade quando 

comparada aos países considerados os maiores produtores, como Estados Unidos da América e Espanha. 

Uma das iniciativas observadas no sul do Brasil é a migração para o cultivo em substrato, que se 

caracteriza por demandar muitos fertilizantes químicos. Esses produtores cultivam em substrato sob 

sistemas abertos, onde a solução de nutrientes drenada e excedente é liberada para o ambiente, o que 

a longo prazo pode causar contaminação do agroecossistema. Uma alternativa para minimizar esses 

inconvenientes é usar fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e biocarvão. Nenhuma pesquisa foi feita 

para determinar a influência da interface FMA-biocarvão durante o ciclo produtivo do morangueiro. O 

objetivo desse estudo foi investigar se a associação entre FMA e biocarvão modifica o desempenho 

morfo-hortícola de morangueiro cultivado em substrato durante seu ciclo produtivo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade de Passo Fundo de 2018 a 2019. Os tratamentos foram sem 

inoculação e três inóculos de FMA (Cetraspora pellucida, Claroideoglomus etunicatum e uma 

comunidade micorrízica), sem e com a presença de biocarvão (9% do volume do recipiente). O 

experimento foi delineado em blocos casualizados, com os tratamentos arranjados no esquema bifatorial 

4 x 2, com quatro repetições. Avaliou-se atributos de morfologia fitométrica e qualidade fitoquímica de 

frutos do morangueiro. Plantas micorrizadas apresentaram, em média, massas fresca e seca da parte 
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aérea superiores em 25% e 27%, respectivamente, em relação àquelas não micorrizadas. No substrato 

sem biocarvão a comunidade e FMA e C. pellucida melhoraram o crescimento de raízes. Com 9% de 

biocarvão no substrato, C. etunicatum expressou-se com superioridade aos demais tratamentos fúngicos 

e à testemunha em relação ao desenvolvimento do sistema radicial. A micorrização gerou efeitos sobre 

as antocianinas totais (AT), flavonoides totais (FT) e polifenois totais (PFT). Plantas micorrizadas 

produziram frutos que apresentaram, em média, teores de AT, FT e PFT superiores em 62%, 55% e 11%, 

respectivamente, em relação aos frutos de plantas não micorrizadas. Nesse estudo o biocarvão (9%) 

associado aos FMA (espécie C. etunicatum) incrementaram a morfologia do sistema radicial e a 

micorrização mostrou efeito positivo no ciclo produtivo do morangueiro cultivado em substrato. Esses 

resultados são os primeiros que reportam a adição de biocarvão em substrato juntamente com a 

inoculação de micorrizas no cultivo hidropônico de morangueiro. Quando a interface FMA-biocarvão 

demonstra melhorar o crescimento e o desenvolvimento das plantas, uma série de possíveis mecanismos 

tem sido sugerida para explicar esses benefícios, porém tais mecanismos são pouco compreendidos. 

Warnock et al. (2007) sintetizaram em quatro mecanismos como o biocarvão pode afetar a ação de FMA: 

(1) mudanças nas propriedades físicas e químicas do solo/substrato; (2) alteração da atividade de outros 

microrganismos que afetam as micorrizas; (3) mudanças na dinâmica de sinalização entre plantas e 

micorrizas; (4) refúgio para fungos e bactérias colonizadores. Nesse estudo o efeito conjunto de FMA e 

biocarvão no sistema radicial das plantas pode ter sido causado por um desses mecanismos ou pela 

combinação dos mesmos. A dinâmica de FMA no metabolismo secundário das plantas resulta na 

biossíntese reforçada de fitoquímicos com propriedades benéficas à saúde. Essas maiores concentrações 

de fitoquímicos nos frutos podem ser atribuídas à ativação de uma resposta de defesa do morangueiro 

à colonização micorrízica (LINGUA et al., 2013), observada nas raízes das plantas analisadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a adição combinada de FMA e biocarvão no meio de crescimento pode ser uma opção 

para o cultivo do morangueiro em substrato porque esta interface beneficia o desempenho do sistema 

radicial.  

 

REFERÊNCIAS: 

LINGUA, G.; BONA, E.; MANASSERO, P.; MARSANO, F.; TODESCHINI, V.; CANTAMESSA, S.; COPETTA, A.; 
D’AGOSTINO, G.; GAMALERO, E.; BERTA, G. Arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth-promoting 
pseudomonads increases anthocyanin concentration in strawberry fruits (Fragaria x ananassa var. Selva) 
in conditions of reduced fertilization. International Journal of Molecular Sciences, v. 14, p. 16207-16225, 
2013. 

WARNOCK, D. D.; LEHMANN, J.; KUYPER, T. W.; RILLIG, M. C. Mycorrhizal responses to biochar in soil - 
concepts and mechanisms. Plant and Soil, v. 300, p. 9-20, 2007. 
 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRODUÇÃO DE SOJA SOB FONTES E DOSES DE CALCÁRIO, EM 

PLANTIO DIRETO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinicios Zuanazzi Brambatti. 

COAUTORES: Carolina Trentin, Jonas Manica, Nahuany Souza. 

ORIENTADOR: Pedro Alexandre Varella Escosteguy  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A acidez dos solos restringe o crescimento das plantas, e ocorre na maioria dos solos brasileiros. A 

aplicação de calcário corrige a acidez, mas, em solo com plantio direto, isso é restrito a superfície do solo 

(0-5 cm), o que limita o crescimento da raiz, em camadas mais profundas. A qualidade do calcário é 

importante, nesse cenário, influenciando o efeito de correção da acidez das camadas mais profundas do 

solo. O PRNT (Poder Relativo de Neutralização Total) do calcário tem sido usado como índice de 

qualidade, mas pode não discriminar a eficiência desse corretivo, em solo com plantio direto. Como o 

PRNT influencia a dose de calcário, as quantidades recomendadas em plantio direto podem ser 

subestimadas. Com o trabalho, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes fontes e doses de calcário na 

produtividade da soja, em solo manejado com plantio direto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no campo experimental, da UPF, em Latossolo Vermelho distrófico húmico, 

com a cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill). Os valores dos atributos de acidez do solo, antes do 

experimento, na camada de 0-20 cm, correspondiam a pH em água de 5,01 e Índice SMP de 5,39, 

analisados conforme Tedesco et al. (1995). Os seguintes corretivos de acidez foram testados no 

experimento: 1) calcária agrícola comum; obtido com moinho de martelo; 2) calcário filler, obtido com 

moinho de bolas; 3) calcário oxídico, obtido com calcinação. Esses corretivos foram analisados no 

Laboratório de Solos da UPF, antes da aplicação, conforme metodologia preconizada pelo Ministério da 

Agricultura.  Os corretivos foram aplicados ao solo, em três doses, que corresponderam a 25, 50 e 100% 
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da quantidade de calcário recomendada para o solo, com base no método SMP (¼, ½ e 1 SMP, 

respectivamente), mantendo-se um tratamento sem aplicação de calcário (Controle). Os corretivos 

foram pesados, ajustando a dose da Tabela 5, de acordo com o tamanho das parcelas (6 m x 10 m).  

Os corretivos foram aplicados a lanço, manualmente, utilizando uma barreira física (lona), para mitigar a 

ação do vento, amenizando à deriva das partículas dos calcários. A colheita de grão foi efetuada com 

colhedora de parcela. A área útil colhida abrangeu as seis linhas de plantas (2,7 m de largura), localizadas 

no centro da parcela, e toda a extensão do comprimento (10 m), totalizando 27 m²/parcela. Os grãos 

colhidos foram secados a 65 °C, e o rendimento de grão (RG) expresso a 13% de umidade. Após a colheita, 

o solo de cada parcela foi amostrado, para a análise de pH e os resultados foram submetidos a análise 

estatística. 

A análise da variância dos resultados do RG indicou que não houve influência da interação entre tipos e 

doses de calcários, nem efeito simples desses fatores nessa variável. Por outro lado, houve efeito 

simples do fator bloco (isso é, das repetições). Possivelmente, a forte estiagem que ocorreu no período 

de enchimento de grão da cultura da soja impossibilitou que os tratamentos testados influenciassem a 

produção dessa cultura, não diferindo do tratamento Controle. Esse fator limitou o RG, como indicam 

os baixos valores, observados, em todos os tratamentos. Os valores do pH do solo indicam que essa 

variável foi influenciada pelos tratamentos somente no Bloco 3. Como não encontramos uma 

explicação para isso, a análise foi repetida, mas os valores não alteraram. Assim, sugere-se que o solo 

seja amostrado novamente, para confirmar os valores de pH obtido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O efeito dos corretivos de acidez e das doses testadas no trabalho no rendimento de grão da soja e na 

acidez do solo deve ser confirmado, em outras safras dessa cultura, já que na safra testada a forte 

estiagem impossibilitou que o potencial de crescimento da cultura ocorresse. 

 

REFERÊNCIAS: 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO – Núcleo Regional Sul (SBCS-NRS) Manual de adubação e 

calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre, 2016. 

TEDESCO MJ; GIANELLO C; BISSANI CA; BOHNEN H; VOLKWEISS SJ. 1995. Análise do solo, plantas e outros 

materiais. 2. ed. Porto Alegre: Departamento de Solos – UFRGS. 
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ANEXOS 

Tabela 4 – Corretivos de acidez testados no experimento, Passo Fundo, RS, 2019. 

Corretivo < 2 mm < 0,84 mm < 0,30 mm > 2,0 mm 
0,84 a 

2,0 mm 
0,30 a 0,84 

mm PN PRNT 
CaO MgO 

Calcário comum 100 90 63,20 0,0 10,0 26,8 101,95 82,86 31,78 9,62 

Calcário filler 100 100 100 0,0 0,0 0,0 97,17 97,17 46,42 5,89 

Calcário oxídico 96,4 82,5 66,30 3,6 17,5 12,6 194,33 157,3 51,49 7,69 

 

Tabela 5 –  Necessidade de calcário (NC) para elevar o valor do pH a 6,0; corretivos de acidez e doses 
testadas no experimento, Passo Fundo, RS, 2019. 

Dose 
  

Corretivo de acidez 

NC Comum Filler Oxídico 

 (SMP) (t/ha) 

0 - - - - 

¼ 1,7 2,1 1,7 1,08 

½ 3,4 4,1 3,5 2,16 

1 6,8 8,2 7,0 4,32 

 

Tabela 7– Rendimento de grão (RG) de soja, cultivada em Latossolo tratado com diferentes fontes e 
doses de corretivos de acidez, Passo Fundo, RS, safra 2019/20. 

Corretivo Dose RG-13%  RG-13%  

  (kg/ha) (sc/ha) 

Controle 0 1986 33,1 

C. Comum 1/4 SMP 1979 33,0 

C. Comum 1/2 SMP 1952 32,5 

C. Comum 1 SMP 1866 31,1 

Filler 1/4 SMP 2030 33,8 

Filler 1/2 SMP 1987 33,1 

Filler 1 SMP 2025 33,8 

Oxyfertil 1/4 SMP 1976 32,9 

Oxyfertil 1/2 SMP 1919 32,0 

Oxyfertil 1 SMP 2034 33,9 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM 

RELAÇÃO AO DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

AUTOR PRINCIPAL: Adrieli Carla Prigol  

COAUTORES: Helenice de Moura Scortegagna, Sara Julhia Robattini, Dafne dos Santos Ribeiro, Taiza 
Turatti, Pamela Borelli, Francielly Vieira de Carvalho, Hérique Santos. 

ORIENTADOR: Monica Krahl 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As crianças e adolescentes com diabetes mellitus (DM), especialmente o tipo 1, possuem restrições 

alimentares, mudanças no estilo de vida e grande impacto social na vida dos mesmos. A escola que 

recebe um aluno com diabetes passa a necessitar de cuidados especiais. A instituição, os profissionais e 

os educadores possuem um papel imprescindível na adesão às especificidades da doença e na promoção 

do autocuidado. Dessa forma, deseja-se que todos os membros da equipe escolar tenham conhecimento 

sobre a condição, tratamento e cuidados específicos, para que possam oferecer, ao portador de diabetes, 

para que possa atender as demandas exigidas e proporcionar qualidade de vida. Este estudo foi realizado 

a partir de afirmações das dificuldades que as crianças e adolescentes do Acampamento da Criança com 

Diabetes enfrentam rotineiramente na escola. o objetivo geral desse estudo é verificar o conhecimento 

dos professores da rede municipal em relação ao Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Diabetes Mellitus do Tipo 1 (DM1) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por 

hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em 

ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo (IDF, 2017). Considerada pela 

Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2017) uma doença crônica degenerativa, a Diabetes Mellitus 

(DM) é caracterizada pela hiperglicemia acompanhada por um distúrbio do metabolismo dos 

carboidratos, lipídios e proteínas. Trata-se de estudo exploratório, de corte transversal, descritivo, 

seguindo o desenho misto de pesquisa. Participaram do estudo uma amostra de 84 professores da rede 

municipal de escolas de ensino fundamental dos municípios de Passo Fundo, Cacique Doble e Guaporé. 
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Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com os professores que aceitaram participar. 

O questionário semiestruturado utilizado para coleta dos dados era constituído por variáveis 

sociodemográficas, para caracterização dos sujeitos e questões referentes ao conhecimento do professor 

e sua vivência na escola em relação a Diabetes Mellitus tipo 1. Os professores participantes deste estudo, 

que atuam no Ensino Fundamental da rede Municipal de Passo Fundo, Cacique Doble e Guaporé, em um 

total de 84, 96,4% pertenciam ao sexo feminino e 3,6% ao sexo masculino, a idade média foi de 42 anos, 

73,5% dos professores são casados. Quanto ao grau de formação, 73,8% possuem espacialização latu 

sensu. Para desvelar o nível de conhecimento dos professores, foram analisadas as respostas das 

questões que abordavam o conhecimento específico sobre a DM, a experiência ou não do professor com 

alunos portadores, intercorrências com alunos diabéticos, formação específica e conhecimentos sobre 

cuidados especiais necessários a criança com diabetes na escola. Os resultados demonstraram que a 

maioria dos professores investigados desconhecem o que é diabetes, as manifestações clínicas e os 

principais cuidados em relação a patologia. Todavia, dois dos professores entrevistados apresentaram 

conhecimento aprofundado em relação a patologia no que se refere a identificação dos sintomas, 

controle com Hemoglicoteste (HGT) e acompanhamento médico. Um deles relata que diabetes é o 

aumento da glicose na corrente sanguínea e que o aluno com esse diagnóstico apresenta sintomas como 

poliúria, polaciúria, polidpsia e polifagia, muito embora não utilize termos científicos e sim, uma 

linguagem mais coloquial. Ainda, afirma que todo carboidrato ingerido, após ser processado, transforma-

se em glicose, por isso, é necessário ter um controle rigoroso da alimentação para evitar intercorrências. 

Ainda, 78% dos professores, nunca receberam treinamento, palestra ou minicurso em diabetes, e 59.3% 

nunca atendeu alunos diabéticos, somente 30,6% dos professores refere ter conhecimento sobre o 

diagnóstico de alunos diabéticos na escola que atua e apenas 16,7% foi informado sobre o diagnóstico 

de diabetes no ambiente escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo demonstra que é necessário que a escola forneça o apoio necessário ao aluno com diabetes e 

torna evidente a necessidade de capacitar os educadores quanto ao diabetes, possibilitando acompanhar 

o portador, no contexto escolar, com maior conhecimento e segurança melhorando a abordagem da 

criança. Também, alerta para a importância da criação de políticas públicas e fortalecimento de ações 

multidisciplinares que requeiram melhor compreensão do cotidiano que circunda a educação das 

crianças. 

 

REFERÊNCIAS: 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF Diabetes Atlas [Internet]. 7ª ed. Brussels, Belgium: 

International Diabetes Federation; 2015. Disponível em: http://www. diabetesatlas.org/resources/2015-

atlas.html. Acesso em: 14 out. 2019.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Parecer 467.889, CAAE 

22094513.4.0000.5342.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIOANAIS DE ENFERMAGEM 

FRENTE A PANDEMIA COVID-19. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Adrieli Carla Prigol  

COAUTORES: Thaina Razera. 

ORIENTADOR: Edilson Lima dos Santos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Recentemente, o mundo passa por um dos mais intensos desafios de saúde pública, ocasionado pelo 

Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2). O vírus originou-se na China em 

dezembro de 2019, tem rápido poder de transmissão, podendo desenvolver a sintomatologia ou não 

(PEREIRA et. al, 2020). Diante da pandemia COVID-19, a equipe de enfermagem atua diante de uma rotina 

exarcebada, levando ao adoecimento mental motivado por fatores como, alta possibilidade de serem 

infectados, risco de infecção a outros usuários, dificuldade em lidar com elevado número de mortes, 

sentimento de impotência em não conseguir combater o vírus, maior carga horária no trabalho e 

distanciamento familiar (LANCET, 2020). Visto que, a COVID-19 vem causando forte impacto na saúde 

emocional da enfermagem, como fadiga, estresse ou até mesmo a depressão, o presente estudo 

objetivou analisar a literatura referente ao sofrimento emocional e psíquico dos profissionais de 

enfermagem durante a pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2) foi isolado e identificado como o vírus SARS CoV-2, em 7 de 

janeiro, na cidade de Wuhan, na China. É caracterizado por ser uma zoonose, transmitida de humano 

para humano, por meio do contato com gotículas respiratórias de pacientes sintomáticos ou 

assintomáticos. O período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias 

(BRASIL, 2020). Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados LILACS e BVS, utilizando como 

descritores "pandemia", "profissional da enfermagem" e "sofrimento emocional", utilizando-se de 
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artigos publicados no corrente ano. Com a pandemia, o relacionamento profissional-paciente tem se 

tornado dificil, em decorrência dos fluxos de isolamento, o que aumenta ainda mais o sentimento de 

solidão e insegurança no ambiente de trabalho (SCHMIDT et al.,2020). Sabe-se que a relação do 

profisional com o paciente é algo muito importante, pois auxilia não só no tratamento do paciente, mas 

também na qualidade de vida do profissional. Isso, se estabelece por meio de gestos, palavras e 

expressões e para que isso ocorra, é essencial o bem-estar emocional. Barbosa et al. (2020), descrevem 

diferentes estratégias para que o enfermeiro enfrente o momento de pandemia, como maior período de 

descanso e menor carga horária de trabalho, conscientização sobre a importância das medidas de 

higiene, estimular o convívio e a interprofissionalidade para reduzir os momentos de apreensão e ainda, 

viabilizar a avaliação dos enfermeiros com a equipe de psicologia. A angústia e as incertezas diárias geram 

abalos constantes e, exigem que os profissionais gerenciem suas próprias emoções, pois a pandemia gera 

sofrimento, sensação de esvaziamento e negatividade. O desempenho da equipe e o sucesso no trabalho 

dependem do nível psíquico do funcionário, e diante disso, ele deve receber apoio, escuta sensível e 

cuidadosa e ser orientado a controlar o estresse e manter contato com a família mesmo que de forma 

virtual. Segundo Li (2020) para os profissionais de saúde, são necessárias intervenções que levem em 

conta o estado de saúde mental das diferentes populações influenciadas pela pandemia, a identificação 

precoce de pessoas ou grupos com alto risco de suicídio, impondo tratamento psicológicos aos que 

necessitam com o intuito de diminuir o risco de maiores transtornos psicológicos futuramente. O cuidado 

à equipe de enfermagem deve ser baseado em estratégias multiprofissionais que possibilitem a criação 

de estabilidade emocional, com a realização de atividades para redução do estresse agudo, e ainda 

ferramentas de auxílio e debates para trocas de experiências utilizadas pelos profissionais para gerenciar 

emoções durante a pandemia, minimizando as implicações negativas, promovendo a saúde mental e a 

readaptação em relação as perdas e transformações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim, são necessárias acões que visem o acolhimento dos profissionais de enfermagem, por meio 

da escuta sensível e da manuntenção da qualidade de vida no trabalho. Alêm disso, como estratégia 

prioritária, cabe às esferas governamentais e gestores de unidades de saúde, a criação de políticas ligadas 

à prevenção de transtornos psicológicos e o fortalecimento de uma rede de cuidados que ofereça de 

forma permanente e contínua, atendimento psicológico e acesso à terapias necessárias. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARBOSA et al. Fatores de estresse nos profissionais no combate à pandemia da COVID-19. Comunicação 

em Ciências da Saúde, 31-47. 2020. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico do coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária 

à Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, vol. 8. 2020. 

LANCET. COVID-19: protecting health-care workers. In The Lancet, 395, 922. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PROJETO 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EQUOTERAPÊUTICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Adrieli Cimarosti Borges  

COAUTORES: Miriam Freitas da Silva 

ORIENTADOR: Paulo Cezar Mello 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A equoterapia é caracterizada por uma ampla variedade de estímulos que servem como uma terapia 

complementar. Contudo, ela deve ser realizada por uma equipe interprofissional ou interdisciplinar. 

Deve-se explorar não só a relação terapeuta e sujeito como também sujeito, cavalo e ambiente 

(Marconsoni, 2012).  Este tratamento visa melhorar a qualidade de vida de seus pecientes. Devido a 

importancia dessas intervenções a Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece a sua comunidade o 

Projeto Educação inclusiva equoterapêutica, realizando um trabalho amplo de apoio a população da 

comunidade em geral. Fazem parte do projeto acadêmicos da UPF, realizando no mesmo diversos 

trabalhos, e atende diverersos tipos de patologias, como por exemplo, Transtorno do espectro autista, 

Paralisia Cerebral, entre outros. Com base nisto, o objetivo deste é aprofundar a conscientização sobre a 

importância deste meio de terapia para a população, como também mostrar a evolução dos pacientes 

atendidos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A equoterapia visa ajudar seus alunos-pacientes principalmente na qualidade de vida. A UPF junto a 

Associação de Pais e Amigos da Criança Autista (AUMA), com colaboração do Centro de Assistência 

Socioeducativo (CASE) e a Brigada Militar 3º RPMON de Passo Fundo, oferecem atendimento com 

recursos fornecidos pela Prefeitura de Passo Fundo, visando melhorar a parte motora e psicossocial dos 

individuos participantes. O atendimento é gratuito, no projeto são atendidos pacientes com Sindrome 

de West, Transtorno do Espectro Austista, Hidrocefalia, Atraso global do desenvolvimento, Paralisia 

Cerebral. Participando do mesmo acadêmicos da área da saúde como, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
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Odontologia, entre outros, os mesmos atendem como laterais, montaria dupla, e também nas ilhas de 

desenvolvimento. Os laterais auxiliam dando atenção, motivando a conversa e cuidando para que não 

ocorra nenhum acidente com o paciente, também sempre auxiliando no que for preciso. Nas montarias 

duplas os acadêmicos atuam de forma diferente em cada caso, existe também pacientes que não 

necessitam do mesmo, fazendo o trajeto sozinho no cavalo, apenas com a companhia dos laterais. As 

ilhas são criadas por cada area existente no projeto, Fonoaudiologia, Educação Fisica, e no ano de 2019 

foi criado a ilha da Fisioterapia, qual tende na melhora da força muscular, desenvolvimento motor, entre 

tantos outros objetivos para cada caso de paciente, individualmente. No mesmo é preciso conhecer cada 

particularidade do paciente e da patologia existente, assim, sendo atendido principalmente Paralisia 

Cerebral, quais tinham idade entre 10 e 26 anos. Na ilha da Fisioterapia era utilizado theraband, objetos 

desenvolvidos pelos proprios participantes para uma melhora da motricidade, também era utilizado 

bolinhas, massoterapia, exercicios ativos, ativos resistidos, também atividades diferenciadas em cada 

sessão. Cada ilha tem suas particuparidades auxiliando o paciente no máximo possivel para uma melhora 

significativa. O aluno-paciente chega ao local, sendo sempre acompanhado por um dos participantes do 

projeto, é analisado desde o subir do cavalo até o momento em que desce do mesmo. Passa por todas 

as ilhas existentes, ficando em torno de 30 minutos no percurso. Notou-se durante todos os 

atendimentos, durante o trajeto, com o passo do cavalo proporcionado pelos movimentos 

tridimensionais, impulsos importantes para o deambulação do paciente, uma melhora da musculatura, 

motivação, atenção e estimulo aos exercicios, humor, postura, e principalmente na qualidade de vida. O 

efeito da equoterapia sobre o controle da postura do corpo é explicado pela forma natural e rítmica com 

que os movimentos musculares são executados sobre o dorso do cavalo, que desloca seu centro de 

gravidade em três dimensões, similares ao movimento pélvico do ser humano ao andar, proporcionando 

a criança o aprendizado de padrões coordenados de movimentos (Araujo, A, 2010, p. 07). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em síntese, conclui-se que o Projeto Educação Inclusiva Equoterapêutica vem trazendo bons resultados 

no que tange ao desenvolvimento motor e cognitivo, controle postural, interação social e 

comportamento dos alunos-pacientes atendidos o que resulta em uma melhora na qualidade de vida dos 

mesmo. 

 

REFERÊNCIAS: 

ARAUJO, A. RIBEIRO, V. SILVA, B. A equoterapia no tratamento de crianças cm paralisia cerebral no 

Nordeste do Brasil. Fisioterapia Brasil. Maranhão. v.11, p. 4-8, 2010. 

MARCONSONI, E. et al. Equoterapia: seus beneficios terapêuticos motores na paralisia cerebral.  Revista 

Interdisciplinar de Estudos em Saúde. Caçador. V.1, p.78-90, 2012.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DO ÁCIDO TÂNICO SOBRE A RESISTÊNCIA A FRATURA 

RADICULAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alana da Rocha  

COAUTORES: Prof. Dr. Doglas Cecchin, Me. Fernanda de Andrade Marafiga e Milena Gratieri 

ORIENTADOR: Prof. Dra. Ana Paula Farina 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A smear layer é gerada a partir de detritos e células provenientes do preparo de canais radiculares. A 

remoção desta camada proporciona melhores taxas de sucesso no procedimento (MCCOMB e SMITH, 

1975). O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) tem sido o principal agente para remoção da smear 

layer, porém possui algumas características desfavoráveis como dificuldade na adaptação de materiais 

obturadores às paredes do canal radicular e precipitação de metais pesados, tornando-se um grande 

poluente (CALT e SERPER, 2002; OVIEDO e RODRIGUEZ, 2003). Uma vez que o ácido tânico já mostrou 

ser capaz de remover a smear layer da dentina (BITTER, 1989), esse estudo teve por objetivo avaliar o 

efeito deste ácido nas concentrações de 10% por 3 e 5 minutos e 17% também por 3 e 5 minutos sobre 

a resistência à fratura radicular. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o estudo, os pesquisadores utilizaram 40 dentes bovinos íntegros, unirradiculares, congelados e 

armazenados por no máximo três meses. Após o projeto passar pelo aceite do Comitê de Ética de Uso de 

Animais da Universidade de Passo Fundo, foi realizado um estudo-piloto para obtenção de valores 

prévios e realização de cálculo amostral.   

Os canais radiculares foram instrumentados com limas manuais 15, 20, 25 e 30 (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) e brocas Largo nº 3 e 4 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). Água destilada teve como 

objetivo remover o material proveniente da preparação do canal radicular.   

As raízes foram embebidas em resina acrílica utilizando moldes cilíndricos plásticos com 20 mm de 

diâmetro e 15 mm de altura, deixando uma porção cervical de 3 mm das raízes expostas para imitar o 

espaço biológico. 
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Aleatoriamente, os espécimes foram distribuídos em quatro grupos e irrigados de acordo com os 

protocolos: Ácido tânico (AT) à 10% com contato de 3 e 5 minutos e AT 17% também com 3 e 5 minutos, 

respectivamente. A irrigação foi realizada com uma seringa e agulha de calibre 27 NaviTip (Ultradent 

Products, South Jordan, UT, EUA), que foi inserida no canal radicular usando um movimento de in e out 

para melhor fluxo. A irrigação foi feita de modo padronizado de 2 ml para cada dente e permaneçeu no 

interior do canal pelo tempo préviamente estipulado. 

Após, os espécimes foram colocados na placa inferior da máquina universal de ensaios e uma carga 

compressiva foi aplicada verticalmente às superfícies coronais das raízes com uma velocidade de 

carregamento de 1 mm/minutos até a ocorrência da fratura. A carga em que ocorrer a fratura será 

registrada e expressa em N. 

Os dados foram submetidos ao teste ANOVA, seguido pelo teste complementar de Tukey à 5% de 

significância. Os resultados mostraram que no período de 3 minutos os valores de resistência originados 

pela aplicação do ácido tânico 17% foi maior do que do ácido tânico à 10% (P<0,05). No tempo de 5 

minutos de aplicação, o ácido tânico 17% e 10% apresentaram similar valor de resistência à fratura 

(P>0,05). Quando comparado a mesma concentração nos diferentes tempos, a aplicação de 5 minutos 

resultou em maiores valores de resistência à fratura do que a aplicação por 3 minutos (P<0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dados foram submetidos ao teste ANOVA, seguido pelo teste complementar de Tukey à 5% de 

significância. Os resultados mostraram que no período de 3 minutos os valores de resistência originados 

pela aplicação do ácido tânico 17% foi maior do que do ácido tânico à 10% (P<0,05). No tempo de 5 

minutos de aplicação, o ácido tânico 17% e 10% apresentaram similar valor de resistência à fratura 

(P>0,05). Quando comparado a mesma concentração nos diferentes tempos, a aplicação de 5 minutos 

resultou em maiores valores de resistência à fratura do que a aplicação por 3 minutos (P<0,05). 

Pode-se concluir que o ácido tânico pode aumentar a resistência a fratura radicular. 

 

REFERÊNCIAS: 

BITTER, N. C. Tannic acid for smear layer removal pilot study with scanning eléctron microscope. The 

Journal of Prosthetic Dentistry, Augusta, v. 61, n. 4, p. 503-507, 1989. 

CALT, S.; SERPER, A. Time-dependent effects of EDTA on dentin structures. Journal of Endodontics, 

Baltimore, v. 28, n. 1, p. 17-19, 2002 

MCCOMB, D.; SMITH, D. C. A preliminary scanning electron microscopic study of root canals after 

endodontic procedures. Journal of Endodontics, Baltimore, v. 1, n. 7, p. 238-242, 1975. 

OVIEDO, C.; RODRÍGUEZ, J. EDTA: the chelating agente under environmental scrutiny. Química Nova, São 

Paulo, v. 26, n. 6, p. 901-905, 2003. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Tabela 1 - Média e seus respectivos desvios-padrão( ) dos valores de resistência à fratura. 

 3 minutos 5 minutos 

Ácido Tânico 10% 170 (61,48)aA 309 (73,89)aB 

Ácido Tânico 17% 242,49 (69,56)bA 335,39 (82,40)aB 

Letras minúsculas diferente na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante. 

Letras maiúsculas diferente na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante. 

Nível de significância de 5% 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

A VENTILAÇÃO MÊCANICA NÃO INVASIVA COMO 

TERAPÊUTICA PÓS RESSECÇÃO PULMONAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alessandra Perera.  

COAUTORES: Letícia Klein. 

ORIENTADOR: Carla Wouters Franco Rockenbach.      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

As ressecções pulmonares podem ter dimensões variadas , sendo que seu objetivo é o tratamento de 

diferentes patologias, entre elas a bronquiectasia. Atualmente a técnica cirúrgica elegível é a 

videotoracoscopia, procedimento minimamente invasivo supremo para as ressecções pulmonares, na 

qual traz benefícios em relação a toracotomia aberta. Contudo, o procedimento ainda influencia de 

forma negativa na função ventilatória, predispondo a complicações clínicas, retardo da recuperação e 

aumento dos custos hospitalares. Nesta perspectiva, a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é um 

método fisioterapêutico que oferta pressão positiva contínua em vias aéreas, minimizando possíveis 

alterações e assim diminuindo a incidência de complicações. Desta forma, o presente estudo tem por 

objetivo verificar a efetividade da VMNI como terapêutica para melhorar a função ventilatória no pós-

operatório de ressecções pulmonares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estudo de caso, composto por um paciente, do sexo masculino, 77 anos de idade, com diagnóstico de 

bronquiectasia, no qual realizou lobectomia do lobo superior direito, no Hospital de Clínicas de Passo 

Fundo - RS. O paciente foi avaliado no pré-operatório, no 1° pós-operatório e no pós-intervenção. 

Utilizado a manovacuometria para verificação da força muscular ventilatória, a micro espirometria para 

quantificação de volumes e capacidades pulmonares, a cirtometria para avaliação da mobilidade 

torácica, além da quantificação da dor, pela EVA e da dispneia, pela escala de Borg Modificada. A 

intervenção fisioterapêutica constituiu da aplicação do CPAP Boussignac® através de máscara oro nasal 
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com pressão de 10cmH2O (Palleshi et al, 2018),  2 horas por dia, durante 3 dias consecutivos. Analisando 

a micro espirometria, a capacidade vital forçada (CVF) do paciente atingiu no pré-operatório 54,26% do 

previsto, no primeiro pós-operatório 25,38% e 74,83% do predito no pós-intervenção, enquanto o VEF1 

(volume expiratório forçado no 1º segundo) alcançou 70,31% do previsto no pré-intervenção, no 

primeiro pós-operatório 29,68% do predito e pós-intervenção 84%. A cirtometria torácica foi otimizada 

após aplicação do CPAP em ambos os perímetros (axilar, xifoide e basal) mensurados. A 

manovacuometria encontrava-se abaixo do predito ainda em pré-intervenção, pela patologia de base, 

sendo que no pós-intervenção conseguiu retornar aos valores basais. O paciente não apresentou queixas 

álgicas, nem de dispneia. Desta forma, os achados vão ao encontro de estudos que relatam o CPAP 

Boussignac como um auxílio na prevenção de complicações pós-operatórias, bem como no 

aperfeiçoamento nas trocas gasosas, sem efeitos colaterais, como o vazamento de ar pleural. Estudos 

prévios já abordaram redução da função pulmonar pós-ressecção pulmonar, ocorrendo melhora com a 

reabilitação fisioterapêutica, assim como a cirtometria. Em relação a força muscular ventilatória, 

comprova-se uma redução da mesma no pós-operatório imediato, ocorrendo melhora progressiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados encontrados demonstram que a utilização da ventilação mecânica não invasiva foi efetiva 

no incremento de CVF e VEF1, bem como na melhora da mobilidade torácica. Confirma-se que o 

procedimento cirúrgico provoca um declínio de volumes e capacidades pulmonares, juntamente com 

redução da força muscular ventilatória. 

 

REFERÊNCIAS: 

Gaszynski T, Tokarz A, Piotrowski D, Machala W. Boussignac CPAP in the Postoperative Period in Morbidly 

Obese Patients. Obesity Surgery [revista em internet] Maio 2007.  

Haager B, Schimid D, Eschbach J, Passlick B, Loop T. Regional versus Systemic Analgesia in Video-assisted 

Thoracoscopic Lobectomy: a retrospective analysis. BMC Anesthesiology [revista em internet] 2019.  

Palleschi et al. Prophylactic Continuous Positive Airway Pressure after Pulmonary Lobectomy: a 

randomized controlled trial. Journal of Thoracic Disease [revista em internet] 2018.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

MELANOMA ORAL MELANÓTICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Fossatti dos Santos.  

COAUTORES: Laura Dalmina Marcon, Roberta Anelise Angnes da Costa. 

ORIENTADOR: Renan Idalencio. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A incidência de neoplasias orais em cães gira em torno de 6% e em gatos, de 3%. Os mais comuns nessas 

espécies são fibrossarcomas, melanomas e o carcinoma escamocelular. Cães machos possuem maior 

ocorrência de fibrossarcoma e melanoma, em relação as fêmeas.  

Melanomas são tumores agressivos de melanócitos que ocorrem principalmente na cavidade oral, nas 

junções mucocutâneas e na pele de cães, este tipo de neoplasma pode apresentar diversos graus de 

pigmentação melânica, incluindo total ausência, ou seja, melanomas amelanóticos. Neste trabalho será 

relatado o caso de um melanoma na cavidade oral.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Canino, macho, 13 anos, chegou para consulta na cidade de Passo Fundo-RS, no dia 09/12/2019, tendo 

como queixa principal sangramento nasal e inchaço no olho esquerdo, espirros há um mês, sem 

conseguir se alimentar por dois dias. Paciente é cardiopata, faz uso de furosemida, benazepril, 

espironolactona e fenobarbital. 

Ao exame físico foi constatado alterações no lado esquerdo da face, tais como aumento de volume na 

região do maxilar e gengiva, doença periodontal grau IV e exposição da terceira pálpebra. Evidenciou-se 

tambem epistaxe, edema e inflamação na arcada dentária.  

O paciente foi encaminhado para exame radiográfico com enfase em tórax, para investigação de 

metástase. No resultado da radiografia foi constatado ausência de metástase, discreto aumento de 

tecidos moles rostral ao osso zigomático, sem comprometimento ósseo, discreta cardiomegalia e 

hepatomegalia.  

Posteriormente, o animal foi submetido a biópsia, no qual confirmou neoformação em maxila esquerda 

na região entre o canino e o 4º pré-molar. 
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Paciente voltou cerca de 12 dias após a biópsia, apresentou uma massa na cavidade oral que aumentou 

de forma abrupta, episódios de epistaxe e disquezia.  O tratamento instituído foi benazepril, ceftriaxona, 

tramadol e dipirona.  

No hemograma constatou-se anemia com normocítica e hipocromia, leucocitose por neutrofilia, com 

desvio à esquerda, presença de neutrófilos tóxicos e aumento da fosfatase alcalina, auxiliando no 

diagnóstico de neoplasia.  

Apesar da gravidade devido a invasão óssea, os tutores optaram por realizar o procedimento cirúrgico 

de maxilectomia com exérese neoplásica oral invasiva, enucleação ocular e posteriormente 

quimioterapia. Foi necessária faringostomia para terapia nutricional e transfusão de sangue, pela alta 

perda sanguínea na cirurgia.  

Após quatro dias o animal recebeu alta e retornou para sua primeira sessão de quimioterapia, sendo 

administrada fluidoterapia com NaCL 0,9% e ondasetrona antes do procedimento. 

O protocolo quimioterápico era de quatro ciclos iniciais de carboplatina em monoterapia, como melhor 

indicação para melanomas em cães. Como efeito colateral o animal pode apresentar êmese entre o 4º e 

8º dias pós quimioterapia. Depois de sete dias o animal voltou com vômito, foi prescrito ranitidina, 

firocoxibe e ciclofosfamida, para o tratamento de tumores malignos.  

Infelizmente, o paciente retornou com aumento abrupto da massa oral (Anexo 1) e grande hemorragia, 

sendo optado pelos tutores a eutanásia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O melanoma é uma neoplasia agressiva, animais acometidos têm uma porcentagem de sobrevivência 

muito baixa mesmo que todos os protocolos indicados sejam seguidos. Cabe ao médico veterinário a 

confirmação e tratamento adequado ao paciente, e estes quando estabelecidos precocemente, podem 

garantir ao animal uma qualidade de vida relativamente boa.  

 

REFERÊNCIAS: 

RODASKI, Suely. Quimiterapia Antineoplásica em Cães e Gatos. 1ª, Med Vet. 1 de janeiro de 2008. 

FOALE, Rob D. - Demetriou, Jackie. Série Clínica Veterinária na Prática - Oncologia em Pequenos Animais. 

1ª, Elsevier, 2011.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

HPV E O ALTO INDÍCE DE INFECÇÃO APÓS TANTOS RECURSOS 

IMPLEMENTADOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Monteiro de Souza  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O HPV é um vírus muito pesquisado na atualidade, com diversos estudos aprofundados, dos quais nos 

ajudam a entender sua estrutura, replicação, formas de contágio, tratamentos e prevenção. Apesar 

desses avanços a contaminação da doença se mantém alta e em alguns casos a doença evolui para 

neoplasias. O presente trabalho tem por objetivo buscar compreender quais são os fatores que mantém 

esses índices de casos do HPV. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho foi desenvolvido através de revisão bibliográfica entre os períodos de 1997 a 2020. Os dados 

foram obtidos através de pesquisa em periódicos on-line, na biblioteca virtual e física da UPF. Ao longo 

do trabalho, verificamos que a infecção por HPV é considerada a doença sexualmente transmissível mais 

diagnosticada. A grande maioria dos indivíduos que praticam atividade sexual será infectada pelo HPV 

pelo menos uma vez durante a vida (SICHERO, 2020).  

Destacamos que na maior parte dos casos, se descoberto no período incial, o desenvolvimento da 

infecção do HPV pode ser controlada e eliminada. No entanto, a ausência de sintomas clínicos por parte 

do paciente, associados a desconhecimento da doença e a não realização de de exames  clínicos 

preventivos, tende a favorecer e ampliar a disseminação da infecção. Observado, quando ocorre a busca 

tardia pelo tratamento.  

Infelizmente, ainda existe "grande déficit de conhecimento sobre o HPV e pouca qualificação do que se 

sabe, favorecendo ações com risco potencial à saúde, inclusive do parceiro" (ABREU et al., 2018, p. 849). 

Diversos estudos apontaram que o indivíduo do sexo masculino é o principal responsavel pela 
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disseminação e transmissão da infecção para sexo feminino, através do ato da relação sexual 

desprotegida. De fato, "isso ocorre porque, diferente de outras Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST), o HPV e transmitido mais facilmente do homem para a mulher do que da mulher para o homem" 

(ZARDO, 2014, p. 3800). Em consequência disso, os homens são acometidos por cerca de 10.000 casos 

de carcinomas relacionados ao HPV (pênis, anus, laringe, orofaringe e cavidade oral) todos os anos no 

Brasil. "Em algumas regiões especificas do Brasil (Nordeste, por exemplo), a incidência de câncer anal e 

peniano e a maior do mundo" (2,8%) (ZARDO, 2014, p. 3800).  

Diante desses resultados é necessário que se tenham campanhas preventivas não apenas para as 

mulheres, mas também para os homens. São necessárias, campanhas que visem incentivar o homem ao 

auto cuidado, esclarecendo de forma simples, afim de convencê-los a serem mais responsáveis nessas 

questões importantes da saúde.  

As instituições de ensino também tem sua participação. O Ministério da Saúde destaca a escola como um 

local de extrema importância para a construção de uma cultura de saúde e a criação de ambientes 

saudáveis. Neste sentido, faz-se necessário manter as propostas de trabalhar este assunto em sala de 

aula, e até retomá-lo com mais frequência, para que se tenham mais informações circulando nas famílias 

e comunidade auxiliando na prevenção e estimulando o auto cuidado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com esse trabalho concluímos que se faz necessário manter as campanhas de vacinação, do uso de 

preservativos; da realização de exames de rotina como método preventivo para homens e mulheres; da 

criação de novas estratégias para incentivar os homens a realizar esses exames, bem como manter a 

realização de campanhas nas escolas e incluir ações que estimulem a empatia tão necessária nos dias 

atuais. 

 

REFERÊNCIAS: 

SICHERO, Laura et al. A contribuição da pesquisa latino-americana para a epidemiologia do HPV e o 

conhecimento da história natural. Revista Brasileira de Pesquisa médica e biológica. v. 53, n. 02, jan.  

2020.  

ABREU, Mery N. S. et al. Conhecimento e percepção sobre o HPV na população com mais de 18 anos da 

cidade de Ipatinga, MG, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. v. 23, n. 3, Rio de Janeiro, mar. 2018.  

ZARDO, Geisa P. et al. Vacina como agente de imunizacão contra o HPV. Ciência & Saúde coletiva. v. 19, 

n. 9, set. 2014.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO PROTETOR DA SUPLEMENTAÇÃO COM COMPOSTO 

MULTICAFÉ EM UM MODELO DE OSTEOARTRITE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Zuanazzi Pasinato. 

COAUTORES: Julia Spanhol da Silva; Joana Grandó Moretto. 

ORIENTADOR: Rômulo Pillon Barcelos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A osteoartrite (OA) é uma das doenças musculoesqueléticas mais comuns no mundo e uma das principais 

causas de incapacidade entre idosos (MURRAY et al., 2015). O principal objetivo do manejo da OA é a 

redução da dor, que pode levar à restauração da função articular e à melhoria da qualidade de vida 

(GOURDINE, 2019), sendo a terapia farmacológica a terapêutica de mais comum abordagem, embora 

possa estar associada a uma série de complicações cardiovasculares, gastrointestinais, hepáticas e renais 

(STEINMEYER et al., 2018). Nas últimas décadas tem havido um foco de mudança em direção à 

tratamentos não farmacológicos para OA, como remédios de ervas e suplementos nutricionais 

(HASHEMPUR et al., 2018). Nesse sentido, o objetivo do estudo é identificar o possível efeito da 

suplementação com composto MultiCafé® (MC) no tratamento da OA induzida em ratos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A indução da OA foi realizada no joelho posterior direito com injeção intra-articular única de 

monoiodoacetato de sódio (MIA) (3mg/ 50μL, em NaCl a 0,9%) (CHANDRAN et al., 2009; POMONIS et al., 

2005). Foram utilizados 40 ratos Wistar e divididos aletoriamente em 4 grupos: controle (Controle), n=10; 

tratamento com multicafé (44,27 mg/Kg de peso corporal) (MC), n=9; lesão com MIA (Mia), n=10; lesão 

com MIA e tratamento com multicafé (Mia+MC), n=11. Sete dias após a indução da lesão, iniciou-se o 

tratamento via gavagem com o composto Multicafé® por 30 dias (1 dose/dia, 5 doses/semana).  

Decorridas 48h da última administração, os animais foram anestesiados por inalação com isoflurano, 

tiveram os troncos decapitados (RIJN et al., 2011) e alguns órgãos excisados para análises posteriores. 

Foram quantificados, no fígado, a atividade da catalase (NELSON; KIESOW, 1972), produção de espécies 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (JENTZSCH et al., 1996), produção de espécies reativas de 
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oxigênio (EROS) (MYHRE et al., 2003) e capacidade antioxidante total (TAC) (PRIETO; PINEDA; AGUILAR, 

1999).  

Devido a ação favorável contra estímulos oxidativos, que levam à formação de espécies reativas 

potencialmente prejudiciais à saúde, os polifenóis vegetais são considerados como potenciais 

suplementos antioxidantes na dieta (PANDEY E RIZVI, 2009; WEIDINGER E KOZLOV, 2015; 

WINTERBOURN, 2015). Nesse sentido, o suplemento nutricional utilizado (Multicafé) foi sintetizado e 

fornecido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O composto é constituído a base de café 

(Coffea arabica), enriquecido de L-carnitina, extrato de guaraná (Paullinia cupana) e selênio.  

Para combater o estresse oxidativo todos os organismos aeróbicos desenvolveram diversos mecanismos 

antioxidantes contra, incluindo a enzima catalase (SIES, 1993; SIES et al., 2017). Conforme a Figura 1, a 

atividade da catalase reduziu nos grupos MC e Mia+MC em comparação com o grupo Controle. O fato de 

a cafeína possuir atividade antioxidante (GROSSO et al., 2017) pode fazer com que, quando essa ação 

protetiva seja exercida por outro meio, como a suplementação com o composto Multicafé, o organismo 

reduza a produção dessa enzima, como evidenciado pelo resultado encontrado, onde houve redução da 

catalase no grupo Controle. 

Não houveram alterações significativas nos níveis de TBARS entre os grupos.  

Quanto as EROS (Figura 2), houve aumento dos seus níveis nos grupos Mia e Mia+MC em comparação 

ao grupo Controle, podendo isto estar atribuído ao fato de que o organismo, pela redução da síntese da 

enzima antioxidante catalase (Figura 1), fez com que outros oxidantes, como as EROS, pudessem se 

expressar. 

Os resultados mostraram, através da análise da TAC, que houve aumento da capacidade antioxidante 

total dos grupos MC e Mia+MC em comparação com os grupos Controle e Mia. Este parâmetro é um 

marcador da eficácia da defesa antioxidante corporal (LOZANO-PANIAGUA et al., 2018), e, portanto, 

remete ao efeito protetor do Multicafé frente a osteoartrite. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A suplementação com Multicafé durante 30 dias conduziu à melhoria da capacidade antioxidante total 

no fígado de animais com osteoartrite, remetendo a um efeito protetor desse composto frente a 

patologia. O fato de estimular o sistema de defesa endógeno pode contribuir potencialmente para o 

alívio parcial das condições patológicas relacionadas a osteoartrite, no entanto, mais estudos são 

necessários. 

 

REFERÊNCIAS: 

GOURDINE, Jessica. Review of Nonsurgical Treatment Guidelines for Lower Extremity Osteoarthritis. 
Orthopaedic Nursing, [s. l.], v. 38, n. 5, p. 303–308, 2019. Disponível em: 
<http://journals.lww.com/00006416-201909000-00006> 

STEINMEYER, Juergen et al. Pharmacological treatment of knee osteoarthritis: Special considerations of 
the new German guideline. Orthopedic Reviews, [s. l.], v. 10, n. 4, 2018. Disponível em: 
<https://www.pagepress.org/journals/index.php/or/article/view/7782> 
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LOZANO-PANIAGUA, D. et al. Biomarkers of oxidative stress in blood of workers exposed to non-
cholinesterase inhibiting pesticides. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 162, n. February, p. 121–
128, out. 2018.     
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANORMALIDADES SENSORIAIS NA DOENÇA DE PARKINSON 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Barboza da Silveira  

COAUTORES: Chanandra Wiggers Cesconetto, Jéssica dos Santos Giordani e Yasmynni Weis Escher 

ORIENTADOR: Fabiana Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção crônica que inicia lentamente interferindo progressivamente 

no sistema nervoso. Ela pode ser caracterizada pelos seguintes sintomas: tremor, hipertonia, acinesia, 

distúrbios de olfato e de paladar, e depressão. Devido o caráter progressivo da doença, quanto mais 

tardio o diagnóstico mais impactantes são as complicações sintomatológicas degenerativas, bem como 

as de vias respiratórias superiores, alusivas à disfunção olfatória e de paladar¹. Por isso, promover a 

discussão dessa doença pode propiciar a percepção precoce de sintomas favorecendo um diagnóstico 

em tempo de minimizar as comorbidades do paciente. Dessa forma, o presente estudo buscou descrever 

as anormalidades sensoriais da DP com base em referenciais teóricos.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizada uma busca bibliográfica em periódicos indexados no Pubmed e Scielo utilizando os 

descritores: "olfactory dysfunction" and "parkinson's disease". Dentre os artigos exibidos, foram lidos 

apenas aqueles publicados a partir de 2003. As informações obtidas permitiram o desenvolvimento do 

trabalho apresentado.  

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio idiopático com prevalência aproximada de 1-2:1000 

indivíduos. As causas dessa doença são diversas, na primeira metade do século passado o parkinsonismo 

era tido como uma sequela comum da encefalite de Von Economo, mas ela também pode ser causada 

pela exposição a algumas toxinas (manganês, bissulfeto de carbono e monóxido de carbono) e a vários 

fármacos (butirofenonas, fenotiazinas, metoclopramida, reserpina, tetrabenazina). Além disso, a DP 

também pode ser originada por traumatismos cranianos repetidos ou por manifestações de doenças dos 

núcleos da base cerebral. O fator desencadeante da doença determina seu caráter reversível ou não¹.  
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Patologicamente, as características essenciais oriundas da DP provém da degeneração seletiva das 

populações de células do tronco cerebral e dos núcleos da base que contêm monoaminas, 

principalmente dos neurônios dopaminérgicos presentes na substância negra, da diminuição da 

dopamina estriatal, de introduções de corpos de Lewy que contêm primariamente a proteína alfa 

sinucleína, além da degeneração neuronal com formação de corpúsculos de inclusão que podem afetar 

os neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meynert (NBM), os neurônios noradrenérgicos do locus 

ceruleus (LC), os neurônios serotoninérgicos dos núcleos da rafe do tronco encefálico e os neurônios do 

sistema olfatório, hemisférios cerebrais, medula espinal e sistema nervoso autônomo periférico². 

A hiposmia/anosmia, redução ou perda completa do olfato que pode ter como consequência a 

diminuição do paladar, é um sintoma do período prodrômico muito frequente na DP, no Alzheimer e na 

depressão. Essa disfunção olfatória é um sintoma não motor precoce presente em até 90% dos pacientes 

com DP. Esse comprometimento não está relacionado ao tratamento dopaminérgico, o qual 

normalmente é feito com L-Dopa. Estudos sugerem que pacientes submetidos à cirurgia bilateral de 

estimulação cerebral profunda subtalâmica (STN-DBS) melhoraram o olfato em 3 meses, porém sem 

correlação com a melhora de achados motores³. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As disfunções olfatórias e de paladar frequentemente ocorrem juntas e caracterizam-se pela redução 

gradual dessas sensações. Essas anormalidades acometem 90% dos pacientes portadores de Doença de 

Panrkinson e são um importante sinal prodômico da doença que muitas vezes é ignorado. 

 

REFERÊNCIAS: 

¹ KLEINER, A. et al. The Parkinsonian Gait Spatiotemporal Parameters Quantified by a Single Inertial 

Sensor before and after Automated Mechanical Peripheral Stimulation Treatment. Parkinson's Dis, v. 

2015, ID 390512, 6 pages, 2015. 

² GALLO, PM; MCISAAC, TL; GARBER, CE. Walking economy during cued versus non-cued self-selected 

treadmill walking in persons with Parkinson's disease.  J Parkinsons Dis., v. 4, p. 705-716, 2014.  

³ WILSON, DA; STEVENSON, RJ. The fundamental role of memory in olfactory perception. Trends 

Neurosci., v, 26, p. 243-247, 2003. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

  PERITONITE POR COCOS GRAM-POSITIVOS EM PACIENTES 

SUBMETIDOS À DIÁLISE PERITONEAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Barboza da Silveira       

COAUTORES: Chanandra Wiggers Cesconetto, Jéssica dos Santos Giordani e Yasmynni Weis Escher 

ORIENTADOR: Fabiana Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O aumento da incidência mundial de doença renal crônica também eleva a necessidade de terapias de 

substituição renal por hemodiálise ou diálise peritoneal (DP). Os pacientes em DP apresentam risco 

aumentado de desenvolver peritonite pela técnica favorecer a entrada de microrganismos de microbiota 

de pele e mucosa em tecidos não colonizados¹. 

Essas infecções podem ser desencadeadas por cocos Gram-positivos resistentes a múltiplos fármacos, 

como Staphylococcus aureus resistente à meticilina, exigindo uma análise criteriosa da evolução do 

paciente associada a dados laboratoriais para a conduta farmacológica adequada².  

O presente estudo buscou identificar por evidências teóricas os principais cocos Gram-positivos isolados 

em pacientes com peritonite submetidos à DP e com esses dados ponderar a respeito da terapia 

antimicrobiana para esses casos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizada uma busca bibliográfica em periódicos indexados no Pubmed, com os descritores: 

"peritonite", "cocos Gram-positivos" e "diálise peritoneal". Foram selecionados os artigos com dados de 

isolamento bacteriano nesses casos, publicados a partir de 2010.  

Os rins são órgãos vitais para nosso organismo, pois desempenham importante papel na regulação 

efuncionamento do corpo, isso se dá por meio da eliminação de toxinas, filtração, formação de novas 
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células do sangue e dos ossos, regulação da pressão arterial e controle do delicado balanço químico e de 

líquidos do corpo¹. A doença renal crônica (DRC) apresenta um caráter progressivo de perda da função 

renal, caracterizada por diminuição da taxa de filtração glomerular que pode evoluir ate atingir 

insuficiência renal e necessitar de terapia renal substitutiva, como hemodiálise e diálise peritoneal (DP) 

A DP é uma opção para terapia renal substitutiva em pacientes com doença renal terminal. A peritonite 

é a infecção mais frequente relacionada a DP, em que, comumente, é motivo de interrupção e mudança 

da modalidade dialítica. Em geral, o cateter age como portal de entrada de organismos no peritônio 

normalmente estéril. Os patógenos mais comuns são as espécies Estafilocócicas coagulase-negativas e 

Staphylococcus aureus (S. aureus), que juntos correspondem a 50% ou mais das da etiologia da 

peritonite. Assim, em casos de peritonite, a coleta da cultura de fluidos peritoneal (CFP) deve ser 

realizada, subsequente, de forma empírica com cobertura gram-positiva e gram-negativa, e seleção de 

antibióticos conforme histórico local de sensibilidades aos agentes. Dessa forma, pode-se optar por 

cefalosporina ou vancomicina de 1° geração para a cobertura gram-positiva. Após resultado de CFP e 

confirmado peritonite por gram-positivos, como S. aureus, sugere-se tratamento por 21 dias. Porém, se 

não haver resposta em 5 dias após iniciada abordagem terapêutica adequada, se diagnostica peritonite 

refratária, requer remoção e transferência do cateter para hemodiálise.³. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nas informações obtidas é imprescindível que o tratamento da peritonite inclua fármacos que 

controlem o desenvolvimento de Staphylococcus e considere a possibilidade de resistência desses 

microrganismos à faracoterapia. Realizar estratégias profiláticas em pacientes que realizam diálise 

peritoneal considerando a procedência desses microrganismos é fundamental. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.DAURGIDAS, JT; BLAKE, PG; ING, TS. Manual de Dialise: 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

2. VERONESE, FV; et al. Nefrologia na Prática Clínica. 1. ed. São Paulo: Livraria Balieiro; 2019. 

3. FIGUEIREDO, AE; et al. Peritonites em pacientes em diálise peritoneal: análise de um único centro 

brasileiro segundo a Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal. J. Bras. Nefrol. V. 35, n.3, pp.214-219, 

2013. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

    



 
 

  

P
ág

in
a 

3
6

4
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (      ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

BIOPEPTÍDIOS HIDROLISADOS DE PROTEÍNAS DO SORO DE 

LEITE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Mattana Silva  

COAUTORES: Luan Felipe Santana Costa 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Vandré Barbosa Brião 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O soro do leite é um subproduto da indústria queijeira obtido a partir da pressipitação da caseína. Um 

dos meios encontradas na indústria é a produção de concentrados e isolados proteicos. O concentrado 

proteico do soro de leite (CPS) tornou-se um produto de valor agregado devido ás propriedades 

tecnológicas e nutricionas de suas proteínas. Estas proteínas contêm sequências de aminoácidos, com 

propriedades bioativas que fornecem benefícios à saúde. A obtenção de biopeptídeos decorre do 

processo de hidrólise que libera os peptídeos inativos, presentes na proteína. Um dos métodos utilizados 

para obtenção de peptídeos, é a separação por membrana. A ultrafiltração (UF) é um processo de 

separação muito utilizado na indústria, pois mantém as propriedades nutricionais e os componentes 

bioativos intactos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as diferentes condições de hidrólise 

para a produção de biopeptídeos a partir do soro de leite, além de separá-los e fracioná-los por UF. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O CPS utilizado foi fornecido pela empresa Globalfood Advanced Technology e as enzimas utilizadas são 

da empresa Novozymes. Primeiramente, o CPS foi diluído em 1L de água destilada. As concentrações das 

diferentes enzimas foram calculadas em relação à carga proteica e as temperaturas de hidrólise seguiram 

indicações dos fornecedores. Para a determinação do grau de hidrólise foram utilizadas três enzimas, 

sendo elas, a Alcalase, a Prolyve, Neutrase e uma combinação de Alcalase+Neutrase. Após a realização 

da hidrólise, procedemos com a separação destas amostras através de uma membrana de Ultrafiltração. 

A amostra de solução proteica foi bombeada através da bomba pneumática até o módulo de membrana, 

cujo fluxo se dá na forma tangencial. O permeado foi coletado e o rejeito retornou para o tanque até que 
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se atingiu uma redução de volume da alimentação de 4 vezes. O grau de hidrólisefoi calculado conforme 

metodologia de pH stat (ADLER-NISSEN,1986). Ao final do processo, com 1 hora e 30 minutos de reação, 

o grau de hidrólise alcançado foi de 21,15 %, ou seja 21,15% das ligações peptídicas presentes foram 

hidrolisadas. Durante a primeira hora de reação Spellman et.al (2005) obteve um GH máximo e alcançou 

um GH de 19,2%. , O GH da enzima Prolyve foi de 7,5% (figura 1B) c, sendo inferior a Alcalase (Figura 1A). 

De acordo com Castro et. al (2015), a enzima Alcalase apresenta uma atividade específica de glutamil 

endopeptidase que não está presente no Prolyve e é responsável por clivar ligações peptídicas. O GH da 

enzima Neutrase foi de 3,5% (Figura 1C),no entanto, observou-se que a enzima neutrase seria mais eficaz 

se realizada inicialmente a hidrólise utilizando a enzima Alcalase. O GH máximo obtido através da 

hidrólise sequencial com as enzimas Alcalase e Neutrase foi de 27,37 % Figura 1D. A Alcalase tem 

preferência pelas ligações peptídicas internas e a Neutrase atua nos aminoácios terminais da cadeia 

polipeptídica. O fluxo do permeado da solução hidrolisada, foi iniciado com 52,308 L/h.m2 conforme 

Figura 2, a rejeição das proteínas de solução hidrolizada pela membrana de UF chegou a 67%, ou seja, 

proteinas com peso molecular < 30 kDa, passaram pela membrana de UF. Cheison, Wang e Xu (2007), 

afirmam que altas taxas de recuperação de proteína no permeado estão intimamente relacionadas ao 

seu tráfego pela membrana, alto grau de hidrolise aumenta a permeação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O processo de hidrólise sequencial possibilita um maior GH, aliado a UF possibilita obter biopeptídeos 
com baixo peso molecular. Produzir biopeptídeo a partir do soro do leite é uma alternativa para 
reaproveitar proteína e uma forma de valorizar um subproduto da indústria de laticíneos, por apresentar 
atividade biológica quando hidrolisado.  
 
 
REFERÊNCIAS: 

ADLER-NISSEN, J. Enzymic hydrolysis of food proteins (p. 427). London: Elsevier Applied Science 
Publishers Ltd., 1986. 
 
CHEISON, S. C.; WANG, Z.; XU, S. Y. Hydrolysis of whey protein isolate in a tangential flow filter membrane 
reactor I. Characterization of permeate flux and product recovery by multivariate data analysis. Journal 
of Membrane Science, v. 283, p. 45-56, 2006. 

SPELLMAN, D; KENNY, P; O’CUINN, G; FITZGERALD, R.J. Aggregation Properties of Whey Protein 
Hydrolysates Generated with Bacillus licheniformis Proteinase Activities. J. Agric. Food Chem. v. 53, p. 
1258-1265, 2005.  

VERDI, K. J. Produção e caracterização de peptídeos de soro de leite em reator enzimático de membrana 
utilizando hidrólise sequencial, 2017. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Avanço do GH de proteínas do CPS hidrolizadas pelas enzimas Alcalase®, Neutrase®, 
Prolyve® e hidrolise sequencial Alcalase®e Neutrase®. 

 

   

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 

 

Figura 2 - Caracterização do fluxo de permeado com solução CPS hidrolisada por enzimas Alcalase e 
Neutrase  

 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ERVAS E PEQUENOS ARBUSTOS ORNAMENTAIS PARA O 

PAISAGISMO URBANO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Razera  

COAUTORES: Nicoli da Rosa do Amaral, Eryc Luan Dias, Isabela Schreiner Cades 

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As plantas cultivadas em casa são difundidas através de gerações e na maioria das vezes sem que haja 

um estudo aprofundado sobre estas espécies, que comprove seus benefícios e descarte possíveis perigos 

à saúde, como por exemplo algum composto químico nocivo. A partir disso, podemos perceber que o 

conhecimento popular sobre muitas plantas é idealizado como verdadeiro e por isso é largamente 

utilizado na sociedade atual (VIEIRA et al., 2011; BOTELHO et al., 2014), mesmo não havendo 

conhecimento científico sobre as mesmas pela maioria das pessoas no mundo todo. Dessa forma, este 

trabalho tem como objetivo proporcionar uma maior compreensão e conhecimento científico no que 

tange as plantas domésticas. Buscamos por meio desta abordagem, uma aproximação segura do meio 

ambiente com os seres humanos, visando o bem-estar e o desenvolvimento da prática do plantio 

doméstico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir de pesquisas bibliográficas e literárias, observou-se a diversidade de plantas domésticas e a sua 

relevância para sociedade, principalmente a urbana,  na atualidade. Althaus-Ottmann et al. (2011) 

relatou que as plantas domésticas são muito importantes para o melhoramento do clima regional e para 

o desenvolvimento da diversidade arbórea. Além disso, ele ressalta a necessidade da pesquisa sobre as 

espécies vegetais que serão implantadas, pois elas devem ser nativas e de fácil manejo, além de não 

apresentarem riscos à população. Este trabalho foi realizado durante o período de pandemia do Covid-

19. De início, buscou-se fazer um levantamento de espécies de plantas que cada co-autor possuía em 
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suas respectivas residências. A partir deste levantamento, utilizando bibliografias, realizamos a busca e 

análise de dados sobre tais ervas e pequenos arbustos convencionalmente cultivados em casa. Foram 

catalogadas cerca de 13 espécies para serem objeto de pesquisa e estarem presentes em um catálogo 

de ervas e pequenos arbustos ornamentais para paisagismo urbano. A metodologia empregada na 

catalogação seguiu o padrão de catálogos já publicados com as seguintes informações: Nome científico, 

família, nome popular, origem, tipo de folha, clima, floração e cuidados necessários previstos para cada 

planta, além da importância dessas espécies. Todas as espécies utilizadas no trabalho foram identificadas 

a partir do site Flora do Brasil (2020) e as fotos das espécies usadas para a composição do catálogo foram 

de autoria própria dos autores. Anthurium andraeanum Linden (Araceae), Opuntia microdasys (Lehm.) 

Pfeiff. (Cactaceae), Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb & Berthel. e Sedum morganianum E. Walther 

(Crassulaceae), Sansevieria trifasciata Prain (Asparagaceae), Iris germanica L. e Neomarica candida 

(Hassl.) Sprague (Iridaceae), Chamaedorea cataractarum Mart. (Arecaceae), Capsicum annuum L. 

(Solanaceae), Rosa chinensis Jacq., Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae), e dois hibrídos de Rosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As espécies estudadas aqui são indicadas para o cultivo doméstico devido a baixa manutenção e espaço 

necessário. No entanto, é importante ressaltar que Anthurium andraeanum e Sansevieria trifasciata são 

espécies tóxicas e não recomendadas para cultivo em casa com crianças ou com pequenos animais de 

extimação. Além disso, a aproximação segura do ser humano com plantas através do cultivo e dos 

cuidados básicos em casa é apropriada para o bem-estar e saúde mental durante o período da pandemia. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALTHAUS-OTTMANN, M. M.; CRUZ, M. J. R.; FONTE, N. N. Diversidade e uso das plantas cultivadas nos 

quintais do Bairro Fanny, Curitiba, PR, Brasil. Revista Brasileira de Biociências. Porto Alegre. V. 9. N. 1. 

Pag. 39-49. 2011. 

BOTELHO, J. M.; LAMANO-FERREIRA, A. P. N.; FERREIRA, M. L. Prática de cultivo e uso de plantas 

domésticas em diferentes cidades brasileiras. Ciência Rural. Santa Maria. V. 44. N.10. Pag.1810-1815. 

2014. 

VIEIRA, M. L. S.; LEITE, J. C. A.; MOURA, L. T. L. de; LIMA, M. A. Uso popular de plantas medicinais no 

município de Rio Tinto, PB. X Congresso de Ecologia do Brasil, São Lourenço – MG. Pag.1-2. 2011. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PIPERACEAE NA RESERVA PARTITULAR DO PATRIMÔNIO 

NATURAL (RPPN) DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO: 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Razera  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Piperaceae Giseke é uma família relativamente pouco estudada, no entanto, está presente em diversos 

ambientes. Além disso possui uma vasta quantidade de utilidades para o ser humano como ornamentais 

e condimentares. Esta família é relativamente pequena com aproximadamente 3.000 espécies e dividida 

em cinco gêneros. No Brasil, apresenta 500 espécies e somente três gêneros (CARVALHO-SILVA & 

GUIMARÃES, 2009). Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento florístico 

e descrever taxonomicamente as espécies de Piperaceae na Reserva Particular do Patrimônio Natural da 

Universidade de Passo Fundo (RPPN/UPF). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta pesquisa foi realizada na Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade de Passo Fundo 

(RPPN/UPF), de modo que nesta área são realizados diversos outros trabalhos sobre a biodiversidade 

ambiental. Nesta sinopse, realizamos a coleta de material botânico durante 2019. O material foi 

herborizado, identificado através da consulta de bibliografias especializadas (YUNCKER, 1966; 1974). 

Todos os espécimes foram incorporados ao Herbário RSPF. Para as medições das estruturas vegetativas 

e reprodutivas foi utilizado um paquímetro digital e um microscópio estereomicroscópico. Como 

resultados preliminares, foram encontradas cinco espécies, pertencentes ao genêro Peperomia Ruiz & 
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Pav. e Piper L. As espécies encontradas são nativas da região: Piper mikanianum (Kunth) Steud.; Piper 

aduncum L..; Peperomia catharinae Miq.; Peperomia diaphanoides Dahlst. e Peperomia trineura Miq. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este resultado prévio desta pesquisa demonstra a biodiversidade da RPPN/UPF e evidencia o 

engajamento desta unidade de conservação na manutenção da biodiversidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO-SILVA, M. GUIMARÃES, E.F. 2009. Piperaceae Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas 

Gerais, Brasil. Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo. 27(2): 235–245. 

YUNCKER, T.G. 1966. New species of Piperaceae from Brazil. Boletim do Instituto de Botânica 3: 1–370. 

YUNCKER, T.G. 1974. The Piperaceae of Brazil III: Peperomia; taxa of uncertain status. Hoehnea 4: 71–

413. 
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ANEXO 

Figura  1 - Espécies representativas de Piperaceae da RPPN/UPF. A) Peperomia catharinae; B) Peperomia 

diaphanoides; C) Inflorescência de Piper mikanianum; D) Detalhe do caule de Piper aduncum. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS CAUSAS DE ÓBITOS EM 2018 EM CRIANÇAS 

MENORES DE UM ANO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO (RS) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Katharina Dalbosco 

COAUTORES: Aline da Silva Réas, Ana Greicy Possan Galvan,Ana Paula Seibert,Caroline Schiochet 
Verza,Débora Corso,Eduardo Toaza,Eva Mariza,Júlia Mognon Mattiello,Leonardo Sérgio Chiodi 
Mroginski,Letícia Lirio dos Santos,Marciele Begnini,Maria Eduarda Severgnini Ludke,Mylena Soares 
Frey,Natália Weber do Amaral,Patrícia Gomes,Priscila Fogolari Perozzo,Raissa Scalabrin,Sandy Ferreira 
Bueno e Thayani Mion. 

ORIENTADOR: Júlio Augusto de Souza Mota  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Mortalidade infantil é definida como o número de óbitos que ocorrem em uma população pediátrica 

durante seu primeiro ano de vida. Conhecer esses dados em uma determinada comunidade é de extrema 

importância para que sejam elaboradas estratégias para o combate de fatores de risco que possam elevar 

essa mortalidade¹. Além disso, a revisão desses dados é capaz também de demonstrar a efetividade das 

políticas públicas já existentes e evidenciar o desenvolvimento socioeconômico e na saúde do local². 

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as causas de óbitos em crianças 

menores de um ano de idade durante o ano de 2018, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os índices de mortalidade infantil diminuíram muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nas 

regiões mais desenvolvidas, como a centro-sul do país. Contudo, apesar da diminuição dessas taxas, 

continua sendo um desafio alcançar números ainda menores, sobretudo nos locais com menor 

desenvolvimento socioeconômico³. Para esse propósito, é necessário que haja uma análise dos dados de 

óbitos nessa população, a fim de elaborar políticas públicas para combate de fatores de risco². 
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O presente trabalho buscou analisar as causas de óbitos em crianças menores de um ano durante o ano 

de 2018, na cidade de Passo Fundo. Foram utilizados dados encontrados no sistema DATASUS, os quais 

pertencem ao domínio público, de modo que a aprovação do Comitê de Éticas em Pesquisa (CEP) não foi 

necessário. Esses dados já estavam alocados em tabelas com etiologia conforme a classificação CID-10. 

Durante o ano de 2018, foram contabilizados um total de 27 óbitos em crianças menores de 1 ano de 

idade, sendo que desses, 1 ocorreu devido a doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e 1 por 

causas externas de morbidade e mortalidade. 14 dos óbitos decorreram de alguma afecção originada no 

período perinatal, sendo 11 dessas devido a fatores maternos, complicações da gravidez, trabalho de 

parto e parto, 1 por transtornos respiratórios originados do período perinatal e 2 por outras afecções 

específicas desse período. Por último, 11 dessas mortes decorreram de malformações congênitas, 

deformidades e anomalias cromossômicas, sendo 2 por má formações no sistema nervoso, 6 por má 

formações no aparelho circulatório e 3 por outras má formações congênitas.  

Na análise desses dados, é possível inferir que a maioria das mortes deve-se a fatores maternos, 

complicações na gravidez e no parto, além daquelas decorrentes de má formações congênitas 

deformidades e anomalias cromossômicas. Esses dados assemelham-se de certa maneira com aqueles 

encontrados em um estudo feito em um município do estado do Paraná, em que a principal causa de 

morte deveu-se a malformações congênitas³. Por outro lado, no Hospital Provincial Pediátrico 

"Hermanos Cordové", a principal causa de morte deveu-se a broncopneumonia bacteriana, sendo a 

segunda por cardiopatias congênitas¹. 

Sabemos que algumas complicações na gravidez, trabalho de parto e também algumas das má formações 

congênitas poderiam ser prevenidas por meio de uma puericultura adequada tanto antes da gravidez, 

como no período perinatal. Desse modo, infere-se que os números encontrados - relativos as duas 

principais causas de mortalidade infantil - poderiam ser diminuídos se houvesse maior aplicação de 

estratégias de políticas públicas no acompanhamento de gestantes e crianças desse período.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, entende-se a necessidade de maiores estudos quantitativos - para analisar as taxas 

de mortalidade a longo prazo - e também qualitativos, a fim de especificar quais complicações e má 

formações estão relacionadas a esses óbitos, além de buscar por suas etiologias. Assim, poderia-se 

entender quais são as falhas das estratégias em saúde atuais e como poderiam ser resolvidas. 

 

REFERÊNCIAS:  

1. CAMPUZANO MEJIAS, Yoandra et al . Principales causas de mortalidad infantil. Hospital Pediátrico- 

Docente Hermanos Cordové. Manzanillo. 1987-2018. Multimed,  Granma,  v. 23, n. 6, p. 1294-1305,  dic.  

2019. 

2. PICOLI, Renata Palópoli; CAZOLA, Luiza Helena de Oliveira; NASCIMENTO, Débora Dupas Gonçalves. 

Mortalidade infantil e classificação de sua evitabilidade por cor ou raça em Mato Grosso do Sul. Ciênc. 

saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 24, n. 9, p. 3315-3324,  Sept.  2019. http://dx.doi.org/10.1590/1413-

81232018249.26622017. 
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3. SANTOS, Elieni Paula dos et al . Mortalidade entre menores de um ano: análise dos casos após alta das 

maternidades. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 50, n. 3, p. 390-398,  Junho  2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE PACIENTES COM 

DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM CLÍNICA 

ESPECIALIZADA NO SUL DO BRASIL: DADOS PRELIMINARES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Katharina Dalbosco  

COAUTORES: Ana Paula Copetti Goi, Giordana Vitória Bertozzo Suzin, Julia Maestri Da Silva, Júlia 
Gavazzoni, Larissa Borchartt Coelho, Laura Castelli Montemezzo, Nathália Paradzinski, Tiffani Boni e 
Yasmin Stefanello Beituni 

ORIENTADOR: Márcio Lubini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Essa pesquisa tem como objetivo a obtenção do perfil epidemiológico e clínico de pacientes com Doenças 

Inflamatórias Intestinais (DII) em uma clínica privada de Passo Fundo (RS), visando um maior 

conhecimento populacional, posto que há pouco dados epidemiológicos da doença de Crohn e Retocolite 

Ulcerativa na América Latina, principalmente no Brasil.  Será realizado um estudo observacional 

transversal a partir da revisão de prontuários, nos quais serão coletados dados como idade, sexo, tempo 

de doença, comportamento da doença, histórico cirúrgico, tratamentos utilizados, entre outros. Dessa 

forma, com maiores informações sobre o perfil dos pacientes com DII, facilitaremos e otimizaremos o 

diagnóstico e o manejo adequado destes pacientes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As Doenças Inflamatórias Intestinas (DII) compreendem a doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa 

Idiopática (RCUI). Seus mecanismos ainda não são bem esclarecidos, mas estão relacionados com uma 

resposta imunológica anormal em pacientes geneticamente predispostos,  resultando em uma reação 

inflamatória crônica e ainda sem cura (1).  
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De acordo com dados epidemiológicos presentes na literatura, constata-se que as DIIs acometem 

preferencialmente a população jovem, o que as tornam enfermidades passíveis de recorrência 

frequente, além de poderem cursar com formas clínicas mais graves, afetando diretamente a qualidade 

de vida dos pacientes. Esses fatores, somados ao fato da pouca disponibilidade de dados principalmente 

na região sul do Brasil, estabelecem a importância do desenvolvimento de maiores estudos para 

compreender a fisiopatologia da doença (2). 

Diante desse contexto, o presente estudo busca traçar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes com 

DIIs, visando um diagnóstico cada vez mais precoce para que sejam instituídos tratamentos mais efetivos 

que mudem a história natural da doença, de modo que se diminua o número de internações, cirurgias e 

se melhore a qualidade de vida dos pacientes.  

Para isso, está sendo realizado um estudo observacional transversal a partir da revisão de prontuários de 

pacientes com diagnóstico de DII no Centro de Diagnósticos Endoclin em Passo Fundo (RS), abrangendo 

diversos dados epidemiológicos e relacionados ao curso da doença. Todos esses dados estão sendo 

tabulados em planilha Excel, para posterior análise estatística, sendo que até o presente momento foram 

coletados dados de 34 pacientes, de uma amostra de 150 indivíduos. Foram incluidos todos pacientes 

com diagnóstico firmado de DC e/ou RCUI em acompanhamento regular no Centro de Diagnósticos 

Endoclin. Do mesmo modo, foram excluídos pacientes em que os critérios diagnósticos não possam ser 

firmados com clareza ou que perderam o seguimento por um período maior que 12 meses na data da 

revisão do prontuário. 

Como se trata de um estudo retrospectivo de análise de prontuários, os pesquisadores assinaram um 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados, para diminuir o risco de extravasamento de informações. 

Essa mesma metodologia de estudo de análise de prontuários trouxe aos pesquisadores diversos 

benefícios e malefícios. Como pontos positivos, até agora foram encontrados a facilidade de coletar os 

dados a qualquer momento, dependendo da disponibilidade apenas dos pesquisadores. Esse trabalho 

consiste em uma pesquisa de cunho retrospectivo, abordando dados muito antigos, de modo que o 

principal aspecto negativo é a perda de informações ao longo do processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Durante a revisão de literatura para basear o presente trabalho, foram encontrados escassez de dados 

epidemiológicos de pacientes com DII, demonstrando desde já a importância dessa pesquisa. Além disso, 

observa-se também os diversos benefícios diretos e indiretos do trabalho, tanto para os pacientes -

fomentando novas pesquisas para diagnóstico e tratamento da doença- quanto para os acadêmicos, que 

puderam adquirir diversos conhecimentos relacionados ao tema da pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS: 

(1) ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY 1.  Vieira A, Maranhão D, Campos T. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo   (  ) Relato de Experiência             (X) Relato de Caso 

 

MELANOMA METASTÁTICO: METÁSTASES CEREBRAIS 

ASSINTOMÁTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Laura Lodi. 

CO-AUTORES: Alessandra Barbosa Melchior, Amanda Alves de Oliveira, Gabriel Dai Prá da Silva, Luiza 

Mattos Volpi. 

ORIENTADOR: Luciano Luiz Alt. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de pele do tipo melanoma tem origem nos melanócitos, células localizadas na camada basal da 

epiderme. Corresponde a apenas 3% das neoplasias malignas de pele, porém é a forma mais grave devido 

ao seu alto potencial metastático. (INCA, 2020) 

Dentre as apresentações do melanoma metastático, metástases cerebrais são complicação frequente, 

representando cerca de 10% de todos os pacientes que desenvolvem metástases cerebrais (SAMLOWSKI, 

2020). Ademais, apesar do advento de novas terapias adjuvantes, o prognóstico ainda é reservado, 

justificando a relevância de relatos sobre o tema. 

O presente relato objetiva explorar a gravidade e o caráter metastático da doença. Isto por meio da 

discussão do caso clínico de uma paciente diagnosticada com melanoma que, mesmo após exérese 

cirúrgica, linfadenectomia axilar, uso de imunoterapia adjuvante e assintomática, apresentou metástases 

cerebrais em screening. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Caso Clínico: Paciente de iniciais IMV, feminina, 59 anos, portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica, 

sem demais comorbidades. Paciente procurou atendimento médico após notar surgimento de uma íngua 

(SIC) na axila esquerda em março de 2019, sendo encaminhada para atendimento oncológico.  
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Em setembro de 2019, ao exame físico, apresentava lesão enegrecida, irregular (2cm x 1,5cm) em dorso 

médio esquerdo e linfonodo axilar esquerdo palpável, endurecido, com cerca de 4cm x 4cm, cuja biópsia 

evidenciou quadro histopatológico de melanoma metastático. Optou-se por exérese cirúrgica do 

melanoma e linfadenectomia axilar esquerda. O anatomopatológico de peça pós cirúrgica evidenciou 

linfonodos axilares esquerdos com neoplasia pigmentada metastática para 5/5, o maior medindo 07cm 

com presença de extensão extracapsular; pele e subcutâneo da região dorsal esquerda apresentaram 

aspectos morfológicos que corroboram o diagnóstico de melanoma cutâneo do tipo extensivo superficial.  

Após cirurgia, seguiu tratamento adjuvante com Imunoterapia (Pembrolizumab). Em janeiro de 2020, 

ainda em vigência do tratamento e sem apresentar sintomas, um screening com Ressonância Magnética 

de encéfalo da paciente revelou lesão expansiva no lobo frontal esquerdo medindo cerca de 2,0 x 1,5 cm 

antes não evidenciada, altamente sugestiva de metástase cerebral. 

Discussão de Caso: o melanoma apresenta alto potencial metastático, sendo as metástases cerebrais 

uma frequente complicação. A ocorrência de metástases aumenta com a duração, a evolução e o estágio 

da doença (SAMLOWSKI; 2020). No caso relatado, o tempo do surgimento da linfadenomagalia, 

evidenciada pela paciente, e a exérese cirúrgica do melanoma foi de 6 meses e, em relação à metástase 

cerebral, foi de 10 meses; apontando o tempo de duração da doença como um potencial causador e 

agravante do quadro. 

Apesar da literatura sugerir presença de sintomas, como cefaleia, disfunção cognitiva e disfunção 

neurológica local na vigência de metástases cerebrais (SAMLOWSKI, 2020), a paciente permaneceu 

assintomática na vigência de lesão expansiva em lobo frontal, alertando à relevância dos screenings de 

imagem.  

Pacientes com melanoma metastático e, em especial, na presença de metástases cerebrais possuíam um 

prognóstico muito limitado, porém novas medidas diagnósticas e terapêuticas têm melhorado esse 

cenário (SAMLOWSKI, 2020). Avanços importantes em neuroimagem mostraram-se essenciais, ademais, 

melhores opções para gerenciamento local neurocirúrgico e radioterapêutico de metástases cerebrais 

somadas ao advento da imunoterapia levaram a uma grande melhoria na capacidade de controle das 

metástases, além de prolongar a sobrevida global desses pacientes (SAMLOWSKI, 2020).    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através da análise do caso clínico e da bibliografia, observa-se a gravidade e alto potencial metastático 

da doença, ainda relevante apesar dos avanços terapêuticos. Destaca-se também a importância dos 

screenings de imagem no seguimento dos pacientes, a fim de detectar as metástases precocemente 

independentemente da presença de sintomas e, assim, prover melhores prognósticos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

EFEITOS DO USO DE TUBOS FINLANDESES E A EFICÁCIA DA 

FONOTERAPIA NA CONFIRMAÇÃO VOCAL DE GÊNERO DE 

DUAS MULHERES TRANSEXUAIS: RELATO DE CASOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: : Ana Lucy Soria Rios  

COAUTORES: Daniela Ferro, Natália Giacomin Bresolin, Valdirene Cássia Bosa 

ORIENTADOR: Luciana Grolli Ardenghi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A comunicação leva em conta características vocais e funcionais em padrões definidos pela sociedade, 

fazendo com que uma inadequação entre a informação transmitida na voz, a personalidade e as 

características físicas do falante gere desconforto e desarmonia comunicativa. Como a voz desempenha 

um papel importante na designação do gênero, pois exerce função essencial para aceitação e aprovação 

social dos transexuais, a responsabilidade do fonoaudiólogo é analisar e identificar que tipo de opções 

de mudança de voz são possíveis, após discutir com o paciente e determinar o tratamento de maneira 

individual. A interação entre voz e gênero relaciona-se ao termo de “passabilidade”, em que a voz estaria 

em conformidade com a expressão de gênero do indivíduo. Frente a isso, o trabalho foi realizado com o 

objetivo de verificar os efeitos do uso de Tubos Finlandeses e a eficácia da fonoterapia na qualidade vocal 

de duas transexuais mulheres.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizou-se uma análise qualitativa e quantitativa comparativa, que visa realizar a identificação de 

aspectos vocais na participante 1 pré e pós exercício vocal específico e na participante 2 pré e pós 

fonoterapia. Os dados foram obtidos através da realização de anamnese, avaliação perceptivo-auditiva 

da voz, protocolo de qualidade de vida em voz- QVV, análise acústica, tubos finlandeses e terapia vocal. 

Observou-se melhora da qualidade vocal, elevação da frequência fundamental, aumento da intensidade 
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e quantidade de harmônicos após o uso de tubos finlandeses. Por outro lado, através da fonoterapia, 

verificou-se adequação da respiração, aumento da capacidade respiratória, melhora na ressonância e 

projeção vocal, elevação da frequência fundamental, aumento da intensidade e automatização da voz 

para a fala espontânea. Concluiu-se que o uso dos Tubos Finlandeses pode auxiliar na confirmação vocal 

da transexual mulher, no entanto, a fonoterapia apresenta papel fundamental para a adequação de 

todos os aspectos comunicativos, além de proporcionar os cuidados necessários para a manutenção da 

voz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Councluiu-se que a fonoterapia e o uso de tubos finlandeses promovem melhora dos aspectos vocais e 

ajudam no processo de confirmação vocal de gênero da transexual mulher. Em ambas as técnicas vocais 

utilizadas, verificou-se elevação da frequência fundamental, aumento da intensidade, melhora da 

qualidade e projeção vocal. No entanto, somente através da fonoterapia pôde ser verificada a adequação 

da respiração e o aumento da capacidade respiratória, importantes para o suporte vocal nestes casos. 
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Imerso em Água: Análise Vocal Perceptivoauditiva e Videolaringoestroboscópica de Mulheres sem 

Afecções Laríngeas, Queixas ou Alterações Vocais. Revista CEFAC, São Paulo, v. 17, n. 6, p. 1760-1772, 

nov/dez, 2015 
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de Conclusão de Curso - Curso de Fonoaudiologia, Departamento de Fonoaudiologia, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2018 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASPECTOS SOCIAIS E EMOCIONAIS QUE ENVOLVEM O 

SUICÍDIO - REFLEXÃO SOBRE ASPECTOS QUE ENVOLVEM O 

SUICÍDIO, MOTIVOS QUE LEVAM ÀS MENTES SUICIDAS E AS 

RAZÕES DE A SOCIEDADE TRATAR O ASSUNTO COMO UM 

TABU. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Luísa Moraes de Oliveira  

COAUTORES: Mayara Ortolani Matera; Arieli Acatrolli Fucks; Elisa Presotto Costacuta 

ORIENTADOR: Diego Ruas Giacomini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Enquanto o suicídio persiste como um assunto tabu na sociedade brasileira, milhares de pessoas retiram 

a própria vida em busca de um conforto para sua dor, de uma solução para seus problemas. Este artigo 

apresenta os resultados da pesquisa sobre o suicídio. A problematização foi elaborada a partir da 

seguinte questão norteadora “Quais são os aspectos sociais e emocionais que envolvem o suicídio?”. 

A reflexão sobre os aspectos sociais e emocionais que envolvem o suicídio foi feita a partir de quatro 

textos e o objetivo é desvendar os motivos que levam às mentes suicidas e as razões do porque a 

sociedade insiste em tratar o assunto como um tabu, contribuindo para o aumento exponencial deste 

ato, devido ao fato de que as vítimas se sentem constrangidas em pedir ajuda, o que pode levar a uma 

ação fatal, em busca do alívio dos seus sofrimentos. Os autores abordam o tema do suicídio envolvendo 

seus aspectos emocionais e sociais, os quais, na maioria das vezes, se inter-relacionam. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia utilizada é amparada nos quesitos de revisão 

bibliográfica com as contribuições de autores como Bragga (2013), Dell’Aglio (2013), Rodrigues (2009), 

Daollio (2009). 

Quanto ao fator social, foi possível verificar que os homens estão mais propensos a tirar a própria vida 

quando comparados ás mulheres. O maior número de suicídios efetivados tem ocorrido na adolescência. 

Especificamente na estatística juvenil, ainda é possível notar que, destes adolescentes, o sexo masculino 

está entre os mais afetados, devido, entre diversas razões, ao aspecto da masculinidade predispor os 

homens a comportamentos de competição, impulsividade e também ao maior acesso a tecnologias letais 

e armas de fogo. Além disso, é visível o fato de que a sociedade encara erroneamente o suicídio, julgando 

como um ato para aparecer, uma falta de fé ou até um ato de egoísmo com seus familiares, quando, na 

verdade, deveriam oferecer apoio e solidariedade a eles. Outrossim, é notório que os profissionais da 

saúde não estão devidamente preparados para receber vítimas de suicídio, necessitando de cursos 

profissionalizantes para os ensinar a detectar comportamentos suicidas, e para aumentar o 

conhecimento sobre o assunto. 

O ato suicida está presente no instinto humano. Se não desejamos cometer o suicídio, ao menos 

cogitamos em como seria morrer- morrer para nos livrar de algum sofrimento, para nos vingar ou para 

chamar atenção. Mas o questionamento que fica é: por que algumas pessoas desistem e outras não? No 

que diz respeito ao fator emocional, de acordo com importantes pesquisas, foi possível constatar que 

problemas que tangem o psicológico são os principais responsáveis pelo atentado à própria vida. Além 

disso, o meio -condições sociais, ambientais e econômicas- pode ser um forte contribuinte para a mente 

suicida. Portanto, o suicídio não é um gesto “bem esclarecido” pela ciência humana, são diversos os 

fatores de risco que requerem compreensão num complexo paradigma social e comportamental. O 

modelo biomédico justifica o comportamento suicida como sendo o resultado final de um transtorno 

psiquiátrico com causas apenas biológicas. Porém, é necessário ter o conhecimento de quanto o biológico 

contribui para o indivíduo, sua história de vida, circunstâncias e desenvolvimento. No que tange os 

transtornos mentais - que são as principais causas do suicídio- encontra-se a ansiedade, impulsividade, 

transtornos de humor, transtornos afetivos, baixa autoestima, sentimentos de desesperança e solidão, 

sofrimento intenso, frustrações, estresse, esquizofrenia, e psicopatologias como esquizofrenia, 

transtornos de adição, transtorno da bipolaridade, entre outros. Entre as principais causas de crises que 

poderiam desencadear o suicídio entre jovens estão baixa autoestima, histórico de abusos (como 

bullying) e problemas para lidar com a própria sexualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A sociedade persiste tratando o suicídio como um tabu. Nos aspectos emocionais, o que se destaca são 

os males que assolam a sociedade moderna e os problemas psíquicos que são facilitadores do ato suicida. 

Cursos profissionalizantes voltados para vítimas de suicídio, criação de programas educativos e 

conscientizantes para a sociedade, poderão colaborar para a diminuição do comportamento suicida.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

AUTOPERCEPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENTRE USUÁRIOS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Maria Cavallin. 

COAUTORES: Camila Vieira Viana, Jéssica Pasquali Kasperavicius, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A transição epidemiológica que acontece no Brasil é caracterizada pela prevalência de doenças crônicas 

e metabólicas, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM), bem como o 

aumento do sobrepeso e da obesidade. Fatores socioeconômicos podem afetar direta e indiretamente 

no acesso e nível de informações sobre dieta e nutrição, além da obtenção de maior diversidade e 

qualidade de alimentos. Ainda, o indivíduo bem informado torna-se realmente crítico dos seus hábitos e 

mais capaz de mudá-los (BRASIL, 2014; MACHADO, VAZ & MENDOZA-SASSI, 2019). Diante da percepção 

de uma necessidade de novos estudos sobre os hábitos alimentares do brasileiro, este trabalho objetiva 

descrever a prevalência e os fatores relacionados à autopercepção positiva da alimentação entre pessoas 

atendidas na Atenção Primária à Saúde (APS) de um município no norte gaúcho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho compõe um estudo transversal conduzido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os 

critérios de inclusão foram idade entre 18 e 59 anos, ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da 

rede urbana de APS. Mulheres gestantes, acamados e pessoas com dificuldade de responder ao 

questionário, foram excluídos do estudo. Os dados foram coletados por meio de questionários pré-

testados e pré-codificados, por acadêmicos treinados, nas próprias unidades de saúde, entre maio e 

agosto de 2019. Após dupla digitação e validação pelo software free EpiData, foi realizada estatística 

descritiva pelo software free PSPP e verificada a prevalência do desfecho, bem como sua distribuição em 
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relação às variáveis sexo, idade, cor da pele, escolaridade, situação conjugal, renda e excesso de peso, 

empregando-se o teste do qui-quadrado e admitindo-se erro α de 5%. A presença ou não de excesso de 

peso foi avaliada com base no Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando dados antropométricos de peso 

e altura referidos pelos participantes. A autopercepção da alimentação foi aferida por meio da pergunta: 

Como você considera a sua alimentação? Para fins de análise a variável foi dicotomizada em positiva e 

negativa. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi constituída por 958 participantes e, de acordo com 

a Tabela 1, apresentou predomínio de mulheres (72,8%), idade de 18 a 39 anos (52,2%), cor de pele 

branca (63,6%), até 8 anos de escolaridade (40,4%), usuários com cônjuge (75,3%), renda de até um 

salário mínimo (74,5%) e excesso de peso (68,2%). Quanto à autopercepção positiva da alimentação, a 

mesma foi de 55,7% e, segundo a Tabela 2, apresentou diferenças significativas em relação a sexo, idade, 

escolaridade e excesso de peso. O desfecho foi identificado em 66,3% dos homens e 51,8% das mulheres, 

em 67,9% das pessoas entre 50-59 anos de idade e, em 60,8% daqueles com 8 anos ou menos de estudo. 

Ainda, dentre os adultos com excesso de peso, 51% percebiam sua alimentação como positiva, ao passo 

que foi de 63,7% a proporção nos eutróficos. Os achados desse estudo relacionados ao tempo de estudo 

corroboram outros que apontam para maior autocrítica entre os que tem mais acesso à informação, bem 

como a maior prevalência entre os mais velhos e aqueles que não tem excesso de peso e menor 

autopercepção positiva entre as mulheres quando comparadas aos homens (MACHADO, VAZ & 

MENDOZA-SASSI, 2019; LINDEMANN, BARROS & MENDOZA-SASSI, 2018).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os achados desse estudo comprovam a importância de se tratar do tema da alimentação nas instituições 

de saúde. A discrepância entre os valores de autopercepção positiva, 55,7%, e excesso de peso, 68,2%, 

demonstra a necessidade da educação alimentar e nutricional como medidas profiláticas no combate a 

doenças e na busca de uma população mais saudável integralmente. 
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da Atenção Básica e Fatores Associados. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 41, n. 2, 2018.   

MACHADO, K. P.; VAZ, J. S.; MENDOZA-SASSI, R. A.  Autopercepção positiva da alimentação: um estudo 
de base populacional no extremo sul do Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde,  v. 28, n. 3,  e2018197, 2019.  
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ANEXOS 

Tabela  1 - Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. Passo 
Fundo, RS, 2019 (n=958). 

*Salário mínimo = R$ 998,00. 

  

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=901)   

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 

Excesso de peso (n=850)   

Sim 580 68,2 

Não 270 31,8 
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Tabela 2 - Prevalência da autopercepção positiva da alimentação conforme outras características de 

adultos usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=958). 

 Com desfecho Sem desfecho  

Variáveis n % n % p* 

Sexo     <0,001 

Masculino  173 66,3 88 33,7  

Feminino 361 51,8 336 48,2  

Idade em anos completos     <0,001 

18-29 118 49,0 123 51,0  

30-39 127 49,0 132 51,0  

40-49 122 57,5 90 42,5  

50-

59

  

167 67,9 79 32,1  

Escolaridade em anos     0,008 

≤8 225 60,8 145 39,2  

9-11 168 49,3 173 50,7  

≥12 112 55,2 91 44,8  

Excesso de peso     0,001 

Sim 296 51,0 284 49,0  

Não 172 63,7 98 36,3  

*Qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDAS EM UM 

AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Maria Cavallin 

COAUTORES: Amanda Caroline Damas Taborda, Camila Vieira Viana, Lucas Nunes Trindade, Luis Felipe 
Chaga Maronezi, Ivana Loraine Lindemann, Silvane Nenê Portela 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul 

 

INTRODUÇÃO: 

A Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, lançada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2004, 

garante uma série de direitos e é de extrema importância ao observar-se os números de doenças 

ginecológicas no Brasil e no mundo. As ações de saúde para a população feminina evoluíram desde o 

século XX, estabelecendo assim, o atendimento ambulatorial como uma das fontes de serviços médicos, 

com início das consultas ginecológicas. Nesse sentido, faz-se necessário o conhecimento sobre o perfil 

epidemiológico de mulheres que são atendidas em ambulatórios do SUS para que haja o fomento de 

medidas públicas mais efetivas para as particularidades dessa população e, agregando com isso, 

conhecimento teórico à prática do atendimento ambulatorial (BRASIL, 2004).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, baseado em prontuários de pacientes atendidas no 

Ambulatório de Ginecologia da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Passo Fundo/RS. 

Dos prontuários foram coletados dados demográficos (idade, cor da pele), socioeconômicos (cidade de 

residência, estado civil) e relativos métodos contraceptivos. Os atendimentos ocorrem mediante 

referenciamento de serviços de atenção primária do município e da região e as pacientes são 

contrarreferenciadas para acompanhamento na sua origem. Foram incluídas todas as pacientes com 

registro de consultas no período de março de 2017 a dezembro de 2018. Os dados foram duplamente 

digitados e validados e, posteriormente, procedeu-se a estatística descritiva. O protocolo do estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição proponente sob o número 
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2.752.284, obedecendo à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados da Tabela 1 

evidenciam uma amostra constituída por 159 pacientes, demonstrando predomínio de idade superior a 

50 anos (40,9%), sem cônjuge (54,4%), com cor da pele branca (93,1%) e não residentes em Passo Fundo 

(67,9%). Quanto aos métodos contraceptivos utilizados verificou-se predominância do contraceptivo oral 

(35,8%), destacando-se o que contêm estrógeno com progesterona (75,5%) (Tabela 2). Os 

anticoncepcionais orais estão entre os métodos contraceptivos mais eficazes, sendo o seu uso mais 

frequente no Brasil (BAHAMONDES et al., 2011). No entanto, o uso de algum contraceptivo pela maioria 

das mulheres não previne as infecções sexualmente transmissíveis (IST) ou até mesmo o câncer de colo 

uterino devido à infecção pelo Human Papiloma Virus (HPV), sendo necessária assim, uma maior 

conscientização do uso de preservativos entre os parceiros sexuais (SEDLMAIER; BARROS; LODI, 2019). 

Ressalta-se que, métodos de barreira são usados para prevenir contra IST e, que infelizmente, devido a 

questões culturais, há poucos adeptos, principalmente, os casais em relacionamentos estáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse estudo possui um grande benefício para a equipe que trabalha com essas pacientes, pois possibilita 
traçar um perfil mais detalhado das mulheres que utilizam o serviço de ginecologia, auxiliando na 
qualificação do mesmo. Existem possibilidades de aproveitar resultados como esses para nortear futuras 
pesquisas que auxiliem na elaboração e qualificação de políticas públicas. 
 

REFERÊNCIAS: 

BAHAMONDES, L. et al. Fatores associados a descontinuação do uso de anticoncepcionais orais 

combinados. Rev. Bras. de Ginecol. e Obstet., v. 33, n. 6, p. 303-309, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília, 

DF, 2004.  

SEDLMAIER, M. M. G.; BARROS, F. C. P; LODI, C. T. C. Perfil epidemiológico da mulher atendida em 
ambulatório ginecológico universitário. Revista Interdisciplinar Ciências Médicas, v. 3, n. 2, p. 03-09, 
2019. 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Caracterização demográfica e socioeconômica de uma amostra de mulheres atendidas no 
Ambulatório de Ginecologia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, RS, 2017 
- 2018 (n=159). 

Variáveis n % 

Idade (anos completos)   

0-20 5 3,1 

21-30 24 15,1 

31-40 28 17,6 

41-50 37 23,3 

>50 65 40,9 

Estado civil (n=149)   

Solteira 61 40,9 

Casada 68 45,6 

Divorciada 2 1,3 

Separada 9 6,1 

Viúva 9 6,1 

Cor da pele     

Branca 148 93,1 

Não branca 11 6,9 

Cidade de residência     

Passo Fundo 51 32,1 

Outras 108 67,9 

 

Tabela 2 - Métodos contraceptivos utilizados por mulheres atendidas pelo Ambulatório de Ginecologia 

da Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, RS, 2017 - 2018 (n=159).  

Variáveis n % 

Método contraceptivo   

Preservativo 22 13,8 

Anticoncepcional oral 57 35,8 

Anticoncepcional injetável 9 5,7 

Dispositivo intrauterino 3 1,9 

Laqueadura tubária 14 8,8 

Vasectomia 2 1,3 

Anticoncepcional oral (n=53)    

Progesterona 13 24,5 

Estrógeno + Progesterona 40 75,5 

   
 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
9

3
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE TRICHODERMA EM 

DIFERENTES SUBSTRATOS SÓLIDOS DE MILHO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ânderson Lima do Prado   

COAUTORES: Claúdia Fernanda Carraro Lemes,Michelle Helena Nervo 

ORIENTADOR: Fabiana Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente existem estudos que apontam alternativas ao uso de químicos em áreas de cultivo. O uso de 

agroquímicos para proteger as plantas pode causar degradação de ecossistemas, pragas em plantas, 

contaminação de alimentos e morte de microrganismos benéficos1. Uma alternativa sustentável ao uso 

desses compostos é o controle biológico, que é eficaz na redução de doenças através do uso de 

microrganismos antagonistas ou por espécies predadoras1. Os fungos do gênero Trichoderma afetam as 

estruturas de fitopatógenos, como hifas, conídios e escleródios. O antagonista atua através de antibiose, 

micoparasitismo e competição pelo ambiente sem prejudicar as plantas. Uma produção artesanal de 

qualidade deve manter as propriedades naturais do agente, para que se obtenha um eficiente controle 

biológico2. O objetivo dessa pesquisa é avaliar o desenvolvimento de colônias de Trichoderma em 

diversas variedades de milho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na pesquisa foi usado um isolado comercial de Trichoderma harzianum ESALQ 1306 Koppert, o qual foi 

cultivado em cincos substratos sólidos de milho (Zea mays L.): Milho Branco & Carreira; Milho Branco 

400 Super Doce Tipo Hawai; Milho Híbrido BM 270; O Milho Híbrido IPR – 164; Milho Transgênico 

2B346PW. Para cada 50 g de meio foi acrescentado 40 mL de água destilada, que foram autoclavados 

duas vezes à 125°C durante 40 minutos. Em seguida foi inoculado 1000 µL de T. harzianum e incubado à 

temperatura ambiente durante 7 dias. Ao sétimo dia foi acrescentado 100 mL de água destilada 
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autoclavada. Após foi pipetado nos erlenmeyers 1000 µL para um tubo de ensaio, contendo 9 mL de água 

destilada autoclavada. Foram obtidas duas diluições: 10−1 e 10−2  para todos os cinco meios de cultura. 

Para as variedades de Milho Branco & Carreira; Milho Branco 400 Super Doce Tipo Hawai;  Milho IPR – 

164, foi feita uma terceira diluição  10−3. Então, 50 µL da maior diluição de cada substrato foi pipetado 

em uma placa de Petri contendo BDA e o volume espalhado homogeneamente com a ajuda de uma alça 

de Drigalski. As placas foram incubadas a uma temperatura de 25° C por 3 dias. Todos os procedimentos 

foram realizados em triplicatas. Após o terceiro dia foi realizada a contagem de colônias, esses resultados 

foram transferidos para o software Excel e posteriormente foi realizada a análise estatística ANOVA 

seguida do teste de Tukey pelo software BioEstat5.0. Além disso foi consultado o preço de cada substrato 

comercializado e da cepa usada no estudo. Foi observado que a riqueza de produção de colônias de 

Trichoderma foi maior no substrato Milho IPR-164 comum sem tratamento (11,22±1,08b) a menor 

quantidade foi observada no Milho Transgênico 2B346PW (0,44±0,19a). O tratamento das sementes com 

agroquímicos pode ter causado a diminuição no desenvolvimento de colônias. O outro fator pode ser de 

origem genética, como observado no Milho Transgênico 2B346PW. O uso de tratamentos químicos 

também limita o desenvolvimento de microrganismos benéficos1.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Avaliando o conjunto de dados obtidos podemos afirmar que, dentre as cultivares de milho avaliadas, o 

Milho Branco & Carreira possui baixo custo quando comparado aos demais substratos e bom 

desempenho para o desenvolvimento de colônias do Trichoderma. 

 

REFERÊNCIAS: 

BETTIOL, Wagner; MORANDI, Marcelo Augusto Boechat.  Biocontole de doenças de plantas: usos e 

perspectivas. Jaguariúna. Embrapa meio ambiente. 2009. 

SIVILA, Nancy; ALVAREZ, Susana. TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR. 

PRODUCCION ARTESANAL DE TRICHODERMA. 1ªed. San Salvador de Jujuy: Universidad Nacional de 

Jujuy. Universidade de Jujuy, faculdade de ciências agrárias. 2013. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A HUMANIZAÇÃO NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE DIANTE 

DO LUTO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arieli Acatrolli Fucks  

COAUTORES: Ana Luísa Moraes de Oliveira, Elisa Presotto Costacurta 

ORIENTADOR: Dr. Diego Ruas Giacomini  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo de revisão tem como objetivo promover uma reflexão da relação médico-paciente diante do 

luto e do exercício da medicina humanizada. O estudo da morte (tanatologia) busca compreender, 

especialmente, os seus aspectos psicológicos e sociais. E simultaneamente, humanizar o atendimento 

aos pacientes e aos que sofrem perdas graves, podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação 

dos profissionais médicos que visam atenuar a dor e o sofrimento e aprimorar a qualidade de vida dos 

pacientes e de suas famílias diante de uma doença terminal. Além disso, este artigo possui a intenção de 

esclarecer as consequências para a sociedade diante da falta de disciplinas que tratam da tanatologia e 

suas relações nas faculdades de medicina no Brasil e como isso afeta o processo preparatório dos 

acadêmicos para a futura profissão, expondo os medos, as falhas e as angustias dos estudantes quando 

se deparam com a morte de um paciente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A morte sempre foi um assunto complexo para a sociedade, mesmo para os médicos que a tem como 

elemento não só da vida, mas também do ofício. A sociedade vem sofrendo transformações ao longo da 

história. Mas, embora contrárias, duas verdades seguem sempre em paralelo e permanecem imutáveis 

através dos tempos: os homens nascem os homens morrem. O futuro médico é treinado para lidar com 

a morte de maneira prática, sendo acometido diariamente por estimulações que o incitam a esconder 

ou a aprender a não expressar seus sentimentos em relação à morte de um paciente. Cria-se, então, uma 

relação com o outro que nada tem de humano, pois é fragmentada e, porque não dizer, alienada tanto 
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das perdas como da inevitabilidade da morte. Entre médico e paciente pode se estabelecer uma relação 

de ilusão, quando o doente acredita nessa pessoa poderosa que poderá salvá-la de todo o mal e o médico 

toma para si esse poder de resolver todas as necessidades que lhe são solicitadas pelo paciente. Por estes 

motivos o sofrimento, no fim da vida, é um desafio que se apresenta à medicina nesta era tecnológica. 

O processo de morrer traz à tona a questão sobre qual aspecto da vida do paciente deve ser priorizado: 

a qualidade de vida ou a quantidade de tempo. Os cursos de formação de profissionais da saúde estão 

carentes, em seus currículos, de disciplinas que abordem a morte, o luto e o processo de morrer. A morte 

necessitar ser visualizada não como uma inimiga a ser vencida, mas como uma etapa da vida que 

necessita ser cuidada. Quando a morte se apresenta, ela traz para o acadêmico a frustração, o sentimento 

de incapacidade, pois existe um despreparo para lidarmos com a morte, já que sempre será a cura a meta 

da medicina. Deve-se tomar consciência do quanto é importante olhar nos olhos das pessoas, conversar 

com os pacientes, deixar que eles percebam que nos preocupamos com eles, que estamos fazendo tudo 

que é possível para seu bem estar e conforto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse artigo conclui, que as medidas de cuidados que visam atenuar o sofrimento dos pacientes e seus 

familiares somadas às experiências diárias em hospitais proporcionará aos estudantes uma confiança 

maior diante da morte e do medo de perder um paciente, pois a prática é essencial e somente com ela 

iremos aprender a lidar com as diversas situações que encontraremos pela vida profissional. 

 

REFERÊNCIAS: 

AZEREDO, N.S.G. O acadêmico de medicina frente à morte: questões para se (re) pensar a formação. 

Dissertação de mestrado- UFRGS. 2007.1-136. 

CHINATO, I. B, AGOSTINI, C; MARQUES, R.R. A relação médico-paciente e a formação de novos médicos: 

análises de vivências de hospitalização. Universidade do Oeste de Santa Catarina. Rev. bras. Med. Fam. 

Comunidade. Florianópolis/SC, 2012 Jan.-Mar.; 7(22): 27-34. 

MELLO, A.A.M; SILVA, L.C. A estranheza do médico frente à morte: lidando com a angústia da condição 

humana. Universidade Estadual de Maringá. Rev. abordagem gestalt. Jun. 2012; vol.18(1). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AUSÊNCIA DE PORTADORES DO VÍRUS DA HEPATITE E (HEV) 

EM POPULAÇÕES COM ALTA PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Diel Klein.  

COAUTORES: Renata Zorzetto, Rafaela Luiza Klein, Luana Marina Sheer Erpen,  Igor Giacobbo, Yasmin 
Kreutz, Rafael Frandoloso e Luiz Carlos Kreutz.  

ORIENTADOR: Luiz Carlos Kreutz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O vírus da hepatite E (HEV) é uma das causas mais comuns de hepatite viral aguda e representa um 

importante ônus ao sistema de saúde público. A infecção pelo HEV tem distribuição global e há pelo 

menos oito genótipos (1 a 8) com diferentes epidemiologias. O genótipo 3 é o mais prevalente no Brasil 

e, assim como o genótipo 4, infecta humanos e animais, e se constitui em uma importante zoonose 

associada ao consumo de alimentos contaminados e mal cozidos, principalmente de origem suína.  

Recentemente demonstramos alta prevalência de anticorpos anti-HEV em doadores de sangue; no 

entano, dados sobre a epidemiologia da infecção na população geral da região ainda não foram 

publicados. Nesse estudo, o objetivo foi detectar a presença de anticorpos anti-HEV e  RNA viral na 

população de três importantes municípios do estado do Rio Grande do Sul (Passo Fundo, Caxias do Sul e 

Santa Maria) e contribuir na compreensão da epidemiologia do HEV no sul do Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo foi realizado com 3000 amostras de soro obtidos de forma aleatória em laboratórios de análises 

clínicas de 3 municípios do RS: Passo Fundo (n = 1000), Santa Maria (n = 1000) e Caxias do Sul (n = 1000). 

Antes do descarte, alíquotas de soro foram separadas para transporte até o Laboratório de Microbiologia 

e Imunologia Avançada da UPF. A detecção de anticorpos foi feita utilizando-se um teste 

imunoenzimático do tipo ELISA, previamente descrito e validado por nosso grupo, baseado em uma 

proteína recombinante do capsídeo viral (PLoS ONE.12(5): e0176409). As amostras que apresentaram 
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uma densidade óptica (OD) acima do valor limite estabelecido para a análise foram consideradas 

positivas. Em seguida foi realizada a extração de RNA e uma etapa RT-qPCR utilizando amostras de soro 

combinadas (50 amostras / pool). As amostras nas quais a amplificação da sequência alvo foi detectada 

dentro de 40 ciclos foram consideradas positivas. 

Das 3000 amostras analisadas, foi detectado anticorpos anti-HEV em 1.784 (59,4%) amostras e foi maior 

em Passo Fundo (65,5%), seguido por Caxias do Sul (57,4%) e Santa Maria (55,4%). A prevalência de 

anticorpos anti-HEV em mulheres e homens foi estatisticamente semelhante. Porém, em todos os 

municípios, houve forte correlação entre a faixa etária e a presença de anticorpos anti-HEV que 

aumentaram de forma uniforme e constante com a idade (p <0,001 para todos os municípios). Todas as 

amostras foram consideradas negativas quanto à presença de RNA viral após a analise por TR-qPCR. Visto 

que, em todos os municípios, a prevalência de anticorpos anti-HEV aumentou de forma uniforme e 

constante com a idade, sugere-se que a população humana está continuamente exposta a fontes de 

vírus. Esta é uma situação indesejável, pois as mulheres em idade reprodutiva têm uma grande chance 

de contrair infecção por HEV, que pode ser fatal durante a gravidez. Além disso, uma infecção anterior 

por HEV agrava a infecção subsequente pelos vírus da hepatite B e C (HBV, HCV ) e acelera o 

desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, que é a terceira causa mais frequente de morte por câncer 

em todo o mundo. Desse modo, a infecção por HEV  pode ser um importante gatilho para outras 

condições patológicas que, de outra forma, representariam uma carga menor para o sistema de saúde 

pública. O fato de termos encontrado um alto percentual de indivíduos com anticorpos anti-HEV, mas 

nenhum RNA do HEV nas amostras de sangue avaliadas era esperado e ratifica estudos semelhantes já 

realizados e outros locais, que relataram baixo percentual de amostras positivas para HEV RNA. Ainda 

que a fonte de infecção não tenha sido investigada, a alta prevalência encontrada em humanos se 

correlaciona com a alta prevalência encontrada em suínos na mesma região, aumentando a possibilidade 

de que o contato humano com carne suína crua e o consumo de produtos derivados  possam ser uma 

importante rota de infecção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A maioria dos pacientes infectados pelo HEV é assintomática, no entanto, mulheres grávidas e 

imunocomprometidos podem apresentar taxas de mortalidade de até 25%. Ao mostrarmos que 59,4% 

das amostras de sangue apresentavam anticorpos IgG anti-HEV, reforçamos a hipotese de que o HEV é 

endêmico e de distribuição ubíqua no RS, representando uma ameaça permanente à saúde humana. 

 

REFERÊNCIAS: 

1 Pandolfi Rafael, Almeida Denise Ramos De, Pinto Marcelo Alves, Kreutz Luiz Carlos, Frandoloso 

Rafael. In house ELISA based on recombinant ORF2  protein underline high prevalence of IgG anti- 

hepatitis E virus amongst blood donors in south Brazil. PLoS One 2017:12(5):e0176409. Doi: 

10.6084/m9.figshare.4902104 

2 Ramos Denise de Almeida, Miani Michela, Pandolfi Rafael, Tondo Luis, Colli Maikel L, Spilki 

Fernando Rosado, et al. Production and characterization of a Brazilian candidate antigen for Hepatitis E 
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Virus genotype 3 diagnosis.FEMS Microbiol Lett 2016;363(January):fnw021. Doi: 

10.1093/femsle/fnw021. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo             (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

DONEPEZIL AUMENTA A ANSIEDADE E NÍVEIS DE CORTISOL 

EM ZEBRAFISH 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Weber Bueno  

COAUTORES: Letícia Marcon, Murilo Sander de Abreu e Naiara Scolari 

ORIENTADOR: Ana Cristina Vendrametto Varrone Giacomini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada por um declínio cognitivo associado com deficiência 

colinérgica cortical (GAUTHIER et al., 2002). O bloqueio das enzimas que degradam as moléculas de 

acetilcolina é feito pelos inibidores da acetilcolinesterase, consequentemente elevando os níveis desse 

neurotransmissor, sendo a Donepezila um inibidor reversível, aprovado no tratamento de dano cognitivo 

em DA leve e moderado (POMPEIA et al., 2013). Contudo, seu perfil farmacológico completo ainda é 

incerto. 

Zebrafish é um modelo animal utilizado em várias áreas de pesquisa em neurociência devido à homologia 

genética com os humanos (HOWE, 2013). Não há relatos dos efeitos da Donepezila sobre o 

comportamento de ansiedade em zebrafish. Dessa forma, o objetivo o estudo foi verificar se o 

tratamento com Donepezila modula o comportamento de ansiedade de zebrafish adultos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizados 204 peixes-zebra (Danio rerio) adultos de ambos os sexos do tipo selvagem, obtidos de 

um fornecedor comercial, que ficaram alojados em tanques de 50 L (1 peixe/L), por 14 dias antes dos 

testes. O tratamento com Donepezila nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1 mg/L foi realizado 24 horas 

antes dos testes e, o grupo controle não foi exposto ao fármaco. Para os testes comportamentais, foram 

realizados o teste do tanque novo (NTT), filmando os peixes por 6 min em aparatos retangulares divididos 

em zona inferior e superior; e o teste do claro-escuro (LDT), introduzindo os peixes no lado escuro de um 

aparato dividido em duas zonas (claro e escuro), e analisando a latência para entrar no claro (s), o número 

de transições para a zona clara e o tempo gasto (s) no claro e o teste do cardume, em que um grupo de 
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4 peixes é gravado por 5 min em um aparato do tanque novo. Os vídeos foram analisados pelos softwares 

ANY-maze (tanque novo) e Image-J 1.49.  

Os peixes utilizados no NTT foram eutanasiados por crioanestesia e decapitados para remoção do 

encéfalo para posterior análise da atividade da acetilcolinesterase (AChE) e análise dos níveis de cortisol 

de corpo inteiro. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo os 

dados comportamentais analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn e os da 

atividade da AChE e dos níveis de cortisol, pelo teste de ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey. P 

foi definido com < 0.05. 

No NTT, zebrafish tratados com 1 mg/L de Donepezila diminuíram a distância percorrida e o ângulo 

absoluto de virada, aumentaram a frequência e a duração do congelamento e reduziram o número de 

entradas principais, mas não o tempo na parte superior do aquário em comparação com os grupos 

controle e 0,25 mg/L (Fig. 1a).  No LDT, zebrafish tratados com Donepezila a 1 mg/L passaram menos 

tempo no claro em relação aos demais grupos (Fig. 1b).  No teste de cardume não houve efeito 

significativo do tratamento para o tamanho do cardume, distância entre peixes e distância do 

coespecífico mais próximo (Fig. 1c). A Donepezila (0,25; 0,5 e 1 mg/L) reduziu significativamente a 

atividade da AChE cerebral e aumentou os níveis de cortisol no corpo inteiro (Fig. 2). 

As evidências desse estudo sugerem um efeito ansiogênico e/ou hipolocomotor do tratamento agudo de 

Donepezila em zebrafish (Fig. 1 e 2). Mas, os seus efeitos não são totalmente claros, visto que em 

roedores não alterou os níveis de ansiedade, melhora na cognição, mas produziu hipolocomoção (POOLE 

et al., 2014). Além disso, evidências apontam diferentes respostas farmacológicas em indivíduos 

saudáveis e adoecidos, em que pacientes com DA apresentaram melhora nos sintomas de ansiedade, 

apatia e irritabilidade (GAUTHIER et al., 2002) enquanto humanos saudáveis, mostraram um aumento 

dos sintomas de ansiedade (POMPEIA et al., 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As descobertas deste estudo sugerem efeitos do tipo ansiogênico em zebrafish adultos, provocados pela 

Donepezila, também reforçando o uso crescente desse modelo animal em estudos de processos 

comportamentais complexos e sua regulação neuroendócrina e neuroquímica. 

 

REFERÊNCIAS: 

GAUTHIER, S. et al. Study Investigators Group. Efficacy of donepezil on behavioral symptoms in patients 

with moderate to severe Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr, v. 14, n. 4, p. 389-404, 2002. 

HOWE, K. et al. The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the human genome. 

Nature, v. 498-503, abr. 2013.  

POMPEIA, S. et al. Acute mood effect of donepezil in young, healthy volunteers. Human 

Psychopharmacology: Clinical and Experimental, v. 28, n. 3, p. 263-269, 2013. 

POOLE, R. L. et al. Donepezil reverses nicotine withdrawal-induced deficits in contextual fear  

conditioning in c57bl/6j mice. Behavioral neuroscience, v. 128, n. 5, p. 588, 2014. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): nº 051/2019 

 

ANEXOS 

Figura 1 - Zebrafish expostos a 0,25 mg/L, 0,5 mg/L e 1 mg/L de Donepezila e controle (A) Teste do tanque 

novo, demonstrando a distância (m), ‘absolute turn angle’ (º), episódios de freezing, tempo de 

freezing (s), entradas no topo e o tempo no topo do tanque (s). (B) Teste claro-escuro, 

apresentando os resultados da latência (s) para entrar na zona clara, as entradas na zona clara 

e o tempo gasto (s) na zona clara. (C) Teste de cardume, evidenciando parâmetros da área do 

cardume (cm2), a distância entre os peixes (cm) e a ‘distância entre o vizinho mais próximo’ 

(cm). 
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Figura 2 - Efeitos do tratamento com Donepezila sobre a atividade da acetilcolinesterase cerebral (n = 

8) e cortisol de corpo inteiro (n = 5, 3 peixes por amostra) em zebrafish adultos. Os dados são 

expressos como média + SEM, * p <0,05, teste pos-hoc de Tukey para dados significativos de 

ANOVA de uma via (fator - tratamento). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 
 

(X) Resumo              (   ) Relato de Experiência              (   )Relato de Caso 

 

FATORES QUE PERMEIAM A BAIXA ADESÃO AO USO DE 

MÁSCARAS FACIAIS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Beloni Bordignon Savaris 

COAUTORES: Daniela Ramos Oliveira; Dáfne dos Santos Ribeiro; Pamela Borelli; Helenice de Moura 
Scortegagna 

ORIENTADORA: Daniela Ramos Oliveira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 
 
INTRODUÇÃO: 

Identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2), 

causador da doença COVID-19, obteve rápida disseminação, sendo considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020, como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, e em 11 de março de 2020, como pandemia. Inúmeras medidas de contenção não 

farmacológicas foram adotadas, dentre elas, o uso das máscaras, sejam elas cirúrgicas ou de tecido. Após 

disseminação exponencial do vírus, tornou-se obrigatória em diversas cidades do Brasil, agindo como 

barreira física, visando minimizar a propagação do vírus através da dispersão de gotículas. Mesmo com 

sua eficácia comprovada cientificamente, quando associada a outras intervenções não farmacológicas 

(INF), o seu uso profilático não está sendo adotado por grande parcela da população, ocasionando a 

sobreposição dos interesses individuais sobre os coletivos, além de, retardar o achatamento da curva 

epidêmica da doença. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 

Decorrente da ampla disseminação do novo Coronavírus, as máscaras cirúrgicas, as quais, eram utilizadas 

principalmente como equipamento de proteção individual (EPI), pelos profissionais da saúde, foram 

recomendadas à população em geral. Em decorrência da exacerbada procura das mesmas, estas 

tornaram-se escassas aos profissionais atuantes na linha de frente no combate à doença, onde seu uso 

se faz indispensável. Com isso, delimitou-se a utilização das mesmas, as quais, segundo a OMS devem ser 
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utilizadas por profissionais da saúde, pessoas com sintomas da COVID-19, cuidadores a domicílio de 

confirmados ou suspeitos da doença e pessoas no grupo de risco em locais onde não se pode manter o 

distanciamento social. As máscaras de tecido, tornaram-se então, uma alternativa viável, de baixo custo 

e fácil confecção, sendo indicada como alternativa de barreira mecânica, em áreas públicas, para pessoas 

assintomáticas para a COVID-19. Sendo que, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), ressalta que as 

máscaras de pano diminuem a disseminação de assintomáticos ou pré-sintomáticos, contudo possui 

capacidade de proteção ao usuário limitada, devido a baixa capacidade de filtragem. Com isso, para 

proteção efetiva destas máscaras, deve-se confeccionar com material adequado, contendo três camadas, 

além de tamanho adequado ao rosto de cada indivíduo, cobrindo o nariz e a boca. Mesmo 

cientificamente comprovada a eficácia do seu uso, quando associada às outras medidas sanitárias 

como lavagem das mãos, uso de álcool gel 70%, etiqueta respiratória, isolamento social e restrição no 

funcionamento das atividades não essenciais, percebe-se inúmeras pessoas rejeitando-as, 

comprometendo o bem estar coletivo. Nota-se, que diversos fatores contribuem a essa recusa, dentre 

eles, a politização em torno do isolamento social versus a livre circulação, a descrença no sistema de 

saúde público brasileiro e a grande quantidade de informação falsas que permeiam a doença. Ainda, 

grande parcela da população nega a gravidade e até mesmo a própria existência da COVID-19, por vezes, 

influenciadas por desconhecimento fisiopatológico da doença e de suas complicações. Em torno desta, 

permeiam-se também divisões políticas, com defensores infundados da minimização da letalidade da 

doença e de suas medidas de contenção, dentre elas, uso da máscara. Outro fator agravante para essa 

descrença da população, se dá pelo contexto histórico da saúde pública no Brasil, onde por vezes, se tem 

a carência na articulação das redes de cuidado, descumprindo-se os princípios de equidade, 

universalidade e integralidade, regidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Também, a circulação de 

notícias falsas nas mídias sociais, as quais, geram incertezas sobre quais medidas são realmente efetivas. 

Além, do uso preventivo de medicações sem comprovação científica ou com comprovações insuficientes 

como o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, e  ivermectina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Percebe-se a suma relevância de priorizar-se os interesses coletivos, acima de crenças pessoais, políticas 
ou econômicas. Também, a necessidade de buscar informações em meios de comunicação confiáveis, 
visando a disseminação de medidas reais e efetivas. E, o entendimento de que somente com 
solidariedade, união e comprometimento será possível minimizar os danos causados pela COVID-19. 
 

REFERÊNCIAS: 

ABUD, C. O.; SOUZA, L. P.  Uso obrigatório de máscara facial para conter a COVID-19 no Brasil: limitação 
legítima ao direito fundamental de autodeterminação. Vigilância Sanitária em Debate – Sociedade, 
Ciência e Tecnologia (Visa em Debate). São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1651?fbclid=IwAR1B-
4mqQQJJ4-8GTz6XWifyQh5NB1M0mVRNnAa6SLvv0sGXU4ZjlYFBd0g. Acesso em: 01 ago. 2020. 

https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1651?fbclid=IwAR1B-4mqQQJJ4-8GTz6XWifyQh5NB1M0mVRNnAa6SLvv0sGXU4ZjlYFBd0g
https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1651?fbclid=IwAR1B-4mqQQJJ4-8GTz6XWifyQh5NB1M0mVRNnAa6SLvv0sGXU4ZjlYFBd0g
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BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa – COVID-19. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=8
75. Acesso em:  31 jul. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
   

(  ) Resumo              ( X  ) Relato de Experiência              (   ) Relato de Caso 

 

MIGRAÇÃO DOS EVENTOS ACADÊMICOS PARA O MODELO 

VIRTUAL DURANTE A PANDEMIA 

 
AUTOR PRINCIPAL: Beloni Bordignon Savaris 

COAUTORES: Anderson Flores; Larissa Borges; Gisele Baggio  

ORIENTADOR: Anderson Flores   

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 

INTRODUÇÃO: 
O processo de ensino-aprendizagem sofreu significativas mudanças ao longo dos anos, desde modelo de 

pedagogia diretiva, até a atualidade com o incremento das metodologias ativas. Em decorrência do surto 

do novo Coronavírus ter sido considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020 

como uma pandemia, as atividades educacionais em diversas instituições de ensino público e privado no 

Brasil, sofreram abruptas mudanças, havendo a migração do ensino presencial para a modalidade 

Educação à Distância (EAD), visando conter a  propagação da doença. Esta transição se fez necessária 

também, no campo dos eventos discentes. Seguindo esta linha, acadêmicas do curso de enfermagem da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), apoiadas por um professor, com o objetivo de desenvolver ações de 

promoção de saúde na comunidade e no meio acadêmico, estimulando o protagonismo dos mesmos, 

passou a desenvolver suas ações exclusivamente online, durante o período de isolamento social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
A proposta da implementação dessas ações surgiu no ano de 2018, frente à percepção das acadêmicas 

integrantes do grupo de estudos de repensar o processo em saúde, integrando a teoria com a prática, 

além de, expandir o conhecimento, o senso crítico e a autonomia, através da realização de oficinas 

temáticas. Para o desenvolvimento destas oficinas, contou-se com apoio do corpo docente do Curso de 

Enfermagem da UPF e demais discentes através da ferramenta Google Drive – formulário, visando saber 

quais as principais demandas de interesse. Em conseguinte, abrangeu-se diversas temáticas através de 

encontros presenciais. Em decorrência dos avanços nos casos de COVID-19 e visando seguir as 

orientações prestadas  pelos órgãos  sanitários para contenção da disseminação da doença,  se fez 

necessário a transição e ressignificação destas abordagens ao meio virtual. Surgiram inúmeros 



 
 

  

P
ág

in
a 

4
0

8
 

questionamentos e inseguranças quanto à acessibilidade, efetividade, absorção do conteúdo exposto e 

uso de ferramentas disponíveis e de qualidade aos participantes. Após participação em massa dos 

acadêmicos através de um rede social, levantou-se a demanda sobre a necessidade de uma abordagem 

voltada à saúde mental em tempo de pandemia, sendo desenvolvido então, um evento com o tema 

“Primeiros Cuidados Psicológicos Durante a Pandemia”, contando com participação de duas psicólogas. 

Na ocasião, além de uma conversa aberta, realizaram-se exercícios de respiração diafragmática e técnicas 

para controle da ansiedade. Na busca pela realização de um novo encontro, ouviu-se novamente os 

alunos através de formulário liberado nas mídias sociais, os quais expuseram suas angústias, ansiedade 

e medos ocasionados pela mudança de rotina gerado pelo isolamento domiciliar. Sendo assim, 

perceptível a indispensabilidade de nova abordagem do tema saúde mental, realizando o mesmo em 

parceria com a liga de psiquiatria da UPF,  efetivado com temática “Saúde Mental dos Estudantes Durante 

a Pandemia”, com abrangência de pontos de vista de um psiquiatra e de uma enfermeira especialista em 

saúde mental. Subsequente voltou-se foco para as especialidades do Enfermeiro, abrangendo área de 

grande importância e de pouco conhecimento geral, sendo esta a “Atuação da Enfermagem no 

Atendimento Aeromédico”, contando com enfermeira atuante no referido Serviço. Nesta linha de 

pensamento elabora-se para as próximas ações o “1° Encontro das Especialidades do Enfermeiro”, 

contando com quatro áreas distintas e com palestrantes de toda região Sul do Brasil, dentre elas: Saúde 

Pública, Administração, Marinha e Obstetrícia. Os eventos são  realizados através de plataforma digital, 

com divulgação e inscrições através da página oficial. Conta-se ainda, com liberação diária de artigos com 

temas pertinente, disponibilização de livros, depoimentos com enfermeiros atuantes em outros países, 

postagens orientativas e informativas aos acadêmicos da Universidade, e demais públicos que 

acompanham a página oficial destas oficinas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Percebe-se assim, a importância de as universidades direcionarem seu ensino baseado no tripé ensino-
pesquisa-extensão. Neste segmento, os eventos acadêmicos mesmo que virtualmente, possibilitam 
ampliar a visão e o senso crítico frente a temas atuais e relevantes, sendo fundamental na formação de 
futuros profissionais mais conscientes socialmente, cientificamente preparados e humanizados.  
 

REFERÊNCIAS: 

MARQUES, R.  A Ressignificação da Educação e o Processo de Ensino e Aprendizagem no Contexto da 
Pandemia da COVID-19.  Boletim da Conjuntura (BOCA). Roraima, v.3, 2020, n.7. p. 31-36. Disponível 
em: https://revista.ufrr.br/boca/article/view/Marques/3000. Acesso em: 30 jul. 2020.  

SANTOS, M. P.  Contributos da Extensão Universitária Brasileira à Formação Acadêmica Docente e 
Discente no Século XXI: Um Debate Necessário.  Revista Conexão UEPG. Paraná, v. 6, 2010, n. 1, p. 10- 
15. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/5141/514151724008.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COMO CULTIVAR SUCULENTAS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bianca Zimmermann Kuster Gregory  

COAUTORES: Rocheli Maria Ongaratto, Michelle Helena Nervo, Leonardo da Rosa, Kerolin Frison Goetz, 
Julia Moraes, Julia Ramos Fávero, Maria Eduarda Alberti, Caroline da Silva Ribeiro, Fernando Wons, Ana 
Carolina Razera, Murilo Reimann Ardenghi 

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As plantas ornamentais já há algum tempo deixaram de ser uma tendência inovadora e agora com a 

pandemia do Covid-19, integram os mais variados e criativos estilos de decoração de jardins e ambientes 

internos. Um destaque para as suculentas que caíram no gosto de decoradores, paisagistas e para os 

iniciantes no mundo da jardinagem. As suculentas são plantas de clima árido, se adaptam á regiões com 

temperaturas elevadas e extrema seca. Para que ocorra sua fixação ao solo desenvolveram tecidos 

especializados em armazenamento e absorção de água (caules, folhas, raizes) (Demattê, 1992). Entre elas 

algumas com importância cosmética, medicinal e terapêutica, por exemplo a babosa (Aloe vera) e 

balsamo (Sedum dendroideum). A busca por suculentas ornamentais vem crescendo nos últimos anos, 

principalmente pela facilidade de reprodução, manutenção e resistência dessas espécies (Infante, 2006). 

O presente trabalho tem como intuito elucidar as melhores maneiras de cultivar suculentas em 

residências. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As suculentas são plantas originárias de clima árido que necessitam de muito sol para um bom 

desenvolvimento e apreciam pH neutro (WILLIANS, 2006). Sendo assim, necessitam de muita 

luminosidade, no mínimo de quatro horas diárias de sol, mas não devem ser submetidas à luz solar direta. 

As suculentas que apresentam folhas bem separadas, debilitadas e compridas, estão indicando falta de 

luz solar (Lorenzi, 2019). A rega não deve ser constante nem em excesso, pois causa a sobrecarga de água 

e apodrecimento dessas espécies. Para o cultivo caseiro de suculentas, é recomendado um solo bem 

drenado, pois o excesso de água é fatal para essas plantas, sendo necessário garantir o escoamento após 

a rega, o que evita a proliferação de fungos e o apodrecimento das raízes. Além disso, os vasos devem 

ser preparados com uma camada de argila expandida e manta de drenagem (Tupiassu, 2018). O solo para 
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o cultivo de suculentas precisa ser rico em nutrientes (húmus de minhoca, por exemplo), com o acréscimo 

de uma camada de argila expandida, ou cacos cerâmicos, os quais precisam ser cobertos com manta de 

drenagem, impedindo que a terra abafe o escoamento do vaso. Desta forma, manten-se a aeração para 

que as raízes não sejam submetidas a baixos níveis de oxigênio, o que compromete o desenvolvimento 

da planta (Vargas et al., 2006). É indicada uma mistura de areia, terra e adubo orgânico para preencher 

o restante do vaso, onde a suculenta será enterrada (Lorenzi, 2019). O solo deve estar bem seco para se 

realizar a rega, sendo ideal realizar esse procedimento entre 5 e 7 dias no verão e 20 dias no inverno, 

podendo variar de acordo com o solo a drenagem e as espécies (Santiago, 2018). Para a propagação das 

suculentas, o método mais utilizado é o de estacas foliares (estaquia), método de reprodução sexuada 

(propagação vegetativa), que gera muda de plantas. O método consiste no plantio de um ramo ou folha 

da planta, desenvolvendo-se uma nova a partir do enraizamento das mesmas (Pereira, 2003). As 

suculentas não devem ser plantadas muito próximas umas das outras, garantindo espaço para sua 

respiração e que a incidência de luminosidade seja alcançada por todos os indivíduos. Os vasos devem 

ser abertos facilitando a drenagem de água, as pedras brancas como mármore picado, liberam um pó 

prejudicial para essas espécies. Deve-se ter cuidado com algumas suculentas que possuem toxicidade 

aos pets (flor-da-fortuna e algumas variedades de Aloe) (Santiago, 2018).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar de serem plantas bem resistentes, deve-se tomar alguns cuidados para o cultivo de suculentas, 

cada espécie exige um cuidado diferente, portanto não devemos generalizar as necessidades dessas 

plantas.  

 

REFERÊNCIAS: 

INFANTE, Gillermo Pino. Estado actual de las Suculentas en el Perú. Zonas áridas, 2006. v.10. n.1 

TUPIASSU, Assucena. Suculentas: um guia completo da plantinha que nós amamos. Grupo Abril, 29 jan 
2018. 

SANTIAGO, Beatriz. Suculentas: um guia completo da plantinha que nós amamos. Grupo Abril, 29 jan 
2018.  

VARGAS, Leandro et al. Produção de Morangos no Sistema Semi-Hidropônico: Substratos. 2006. 

PEREIRA, M. Propagação via estacas apicais, caracterização morfológica e molecular de jabuticabeiras 
(Myrciaria spp.).  86p. 2003. 

KAMPF, Atelene Normann. Floricultura: técnicas de preparo de substrato. Editora LK Editora e 
Comunicação. p. 150. 2006. 

LORENZI, Harri. Cactos e Outras Suculentas Para Decoração. Instituto Platarum. n.1, p. 400, 2019 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

POLINIZAÇÃO EM MALVALES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bianca Zimmermann Kuster Gregory  

COAUTORES: Michelle Helena Nervo, Rocheli Maria Ongaratto 

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A polinização é uma interação essencial para as angiospermas, que garante a reprodução cruzada dessas 

espécies, ocorrendo pela água, vento, mas geralmente dependendo de animais (Faegri e van Der Pijl 

1979). Esses polinziadores são abelhas, mariposas, besouros, borboletas e moscas entre outros (Ollerton 

et al. 2011). Malvales é uma ordem cosmopolita e contém nove famílias, sendo elas Bixaceae Kunth, 

Cistaceae Juss., Dipterocarpaceae Blume, Malvaceae Juss., Muntingiaceae C.Bayer, M.W.Chase & 

M.F.Fay, Neuradaceae Kostel, Sarcolaenaceae Caruel, Sphaerosepalaceae Tiegh. ex Bullock, 

Thymelaeaceae (Juss.) (APGIV 2016). A ordem é constituída por aproximadamente 6.005 espécies, 

classificadas em 338 gêneros. O objetivo deste trabalho foi compilar os estudos sobre a polinização das 

espécies de Malvales, abordando os principais polinizadores, e demonstrando a importância de realizar 

novos estudos sobre essa ordem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado em levantamento de artigos científicos 

publicados e períodicos buscando sempre como critério, selecionar artigos que se aproximavam da 

temática, como relacionados à polinização em Malvales, ou de uma família específica dessa ordem. 

Trabalhos publicados entre 2006 e 2020 foram priorizados, porém trabalhos importantes sobre o tema 

e anteriores a este período também foram incluídos. Os estudos sobre a polinização dessa ordem se 

mostrou escasso, embora a maioria das famílias apresentem potencial econômico, medicinal e 

ornamental. Entre os estudos encontrados podemos citar: Costa (2008) tratando de Bixa orellana L. 

(Bixaceae) que se destaca por sua importância econômica, sendo polinizada por Trigona spinipes 

(Fabricius, 1793), Apis mellifera Linnaeus, 1758, Schwarziana quadripunctata (Lepeletier, 1836) e 
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Tetragonisca angustula (Latreille, 1825); Metcalfe (2006), que caracteriza, Cistaceae, como uma família 

polinizada por insetos generalistas, porém sem citá-los. Malvaceae é a mais evidente dentre as famílias 

com potencial econômico, medicinal e ornamental. Por serem morfologicamente diversas elas são 

polinizadas por vários animais como abelhas, vespas, moscas, mariposas, beija-flores, besouros e 

raramente morcegos (Ollerton et al. 2011). Em um estudo sobre Muntingia calabura L. (Muntingiaceae), 

é evidenciado a importância medicinal dessa espécie, a mesma sendo polinizada por abelhas e moscas 

entre as abelhas pode-se citar Trigona spinipes, Apis mellifera, e Oxaea flavescens Klug, 1807 (Figueiredo 

2008). É uma família entomófila, polinizada geralmente por abelhas, entre essas: Apis mellifera, 

Scaptotrigona spp. e dípteros como, Eristalis sp., Ornidia obesa (Fabricius, 1775). As famílias 

Dipterocarpaceae, Neuradaceae, Sarcolaenaceae, Sphaerosepalaceae não apresentam nenhum estudo 

sobre mecanismo de polinização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme os dados obtidos nessa revisão bibliográfica, concluímos, que a maioria das pesquisas estão 

concentradas nas Malvaceae, por ser uma das mais abundantes e ter evidente importância econômica. 

Revelando uma urgência em pesquisar as outras famílias da ordem Malvales, devido à escassez de 

trabalhos sobre a polinização de suas espécies. 

 

REFERÊNCIAS: 

APG (Angioperm Phylogeny Group). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the 

orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, v.181, p.1–20. 

2016. 

OLLERTON, J.; WINFREE, R.; TARRANTS, S. How many flowering plants are pollinated by animals?  Oikos, 

v. 120, p. 321–326, fev. 2011.  

COSTA, A.J.C.; DIAS, F.G.; MALUF, R.P. Abelhas (Hymenoptera: Apoidea) visitantes das flores de urucum 

em Vitória da Conquista, BA. Ciência Rural, v.38, n.2. mar-abr, 2008. 

METCALFE, D. B.; KUNIN, W. E. The effects of plant density upon pollination success, reproductive efforts 

and fruit parasitism in Cistus ladanifer L. (Cistaceae). Plant Ecology, v. 185, p. 41–47, 2006. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

PARACETAMOL: CARACTERIZAÇÃO FARMACOTÉCNICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Eduarda dos Santos  

COAUTORES: Júlia Foss, Gabriel Garcia de Oliveira. 

ORIENTADOR: Charise Dallazem Bertol. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pré formulação pode ser definida como uma análise das propriedades físico-químicas das matérias- 

primas (insumos ativous e excipientes). O objetivo do estudo de pré-formulação é auxiliar no 

desenvolvimento de formas farmacêuticas seguras e estáveis, e evitar problemas durante a produção 

(SILVA et al., 2018). O paracetamol, é um fármaco usado no tratamento da dor moderada inflamatória. 

Apesar das baixas ações antiinflamatórias é um analgésico eficaz, que atua reduzindo a sensibilidade à 

dor. Este fármaco mostra-se como um pó branco inodoro, moderadamente solúvel em água, 

apresentando grande estabilidade em solução aquosa em pH 5-7 (SEQUINEL, 2009; ANICETO; FATIBELLO-

FILHO, 2002; CONNORS; AMIDON; STELLA, 1986). 

 Desta forma, nosso estudo tem como objetivo conhecer as propriedades físico-químicas do paracetamol, 

usando ensaios de pré-formulação realizados na disciplina de Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica 

do Curso de Farmácia da Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo - RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A realização dos ensaios se deu de forma separada, sendo cada aula realizado uma das seguintes técnicas. 

Primeiramente, na gralumetria, o grau de divisão de pós é expresso pela referência à abertura nominal 

da malha do tamis utilizado. Desta forma, é necessário pesar cada tamis e anotar a massa para realização 

dos cálculos. Em nossa amostra, baseando-se na Farmacopeia Brasileira 5ª Ed. (2010), com diâmetro 

médio calculado evidenciou-se que 99,97% das partículas estariam entre 0-90um, caracterizando-se um 

pó branco semi fino, porém com leves características ligadas ao pó fino. Após a realização dos estudos 

de granulometria, realizou-se a análise da amostra térmica (termografia (TGA) e análise diferencial (DTA)) 

para identificar perda de massa e degradação, onde a amostra foi submetida a temperatura de 40 a 600 

°C, com uma razão de aquecimento de 10 °C/min. Na TGA/DTA o início da temperatura de fusão foi de 
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166,18 °C a 174 °C, de acordo com a faixa de fusão descrita na literatura. Ainda, a degradação ocorreu 

em uma única etapa com uma perda de massa de 98% na faixa de 210 a 300 °C. As partículas foram 

também observadas em microscópio óptico para determinação da morfologia e foi observada 

predominantemente a forma acicular, ou seja, em forma de agulhas, que de acordo com a literatura, 

apresenta fluxo muito ruim devido a formação de forma pontes.  

Após ensaio microscópico, realizou-se a técnica para análise de densidade bruta (DB) e densidade 

compactada (DC), adicionando a amostra em proveta e lendo os volumes antes e após a compactação. 

Com estes volumes calculou-se o Índice de compressibilidade que foi de 45% e o Fator de Hausner que 

foi de 1,81, caracterizando-se como um pó de fluxo bastante pobre. 

E por fim, realizou-se a análise das propriedades de escoamento, obtendo um resultado médio de 51,6° 

como ângulo de repouso classificando o pó como de fluxo muito pobre.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O paracetamol apresentou-se como um pó semi fino, de fluxo muito pobre após a determinação das 

características de compressibilidade e escoamento. A morfologia das partículas (acicular) também 

desfavorece o fluxo. Dessa forma, ao prever uma formulação farmacêutica utilizando o paracetamol, a 

adição de lubrificante ou deslizante deve ser considerada, tendo em vista a necessidade da correção dos 

problemas de fluxo observados nos ensaios de pré-formulação.   

 

REFERÊNCIAS: 

ANVISA - Farmacopéia Brasileira, 5a edição, v. 1,p. 1–523, 2010.  

Silva, A.M; Laranjeiras, T.S.M; Panontin, J. F. A importância da pré-formulação no desenvolvimento de 

novos medicamentos. P. 1–4, 2018. 

SEQUINEL, Rodrigo. Desenvolvimento de novos procedimentos analíticos para a determinação de 

paracetamol em amostras de medicamentos. 2009. 76p.– Universidade Estadual Paulista, Araraqura, 

2009. 

ANICETO, Clezio; FETIBELLO-FILHO, Orlando. Determinação Espectrofotométrica por Injeção em Fluxo de 

Paracetamol (Acetoaminofeno) em Formulações Farmacêuticas. Química Nova, v. 25, n. 3, 2002, p. 387-

391. 

CONNORS, K. A.; AMIDON, G. L.; STELLA, V. J. Chemical stability of pharmaceuticals: a handbook for 

pharmacists, 2ed. New York: John Wiley, 1986.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DO USO DE TUBOS FINLANDESES A CURTO E LONGO 

PRAZO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Mírian Aneres de Carvalho   

COAUTORES: Daniela Ferro, Natália Giacomin Bresolin e Valdirene Cássia Bosa      

ORIENTADOR: Luciana Grolli Ardenghi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Alterações no sistema fonatório ou respiratório podem influenciar na qualidade vocal. Os Exercícios de 

Trato Vocal Semi-Ocluido (ETVSO) favorecem uma voz economica e eficaz, sendo utilizados nas terapias 

fonoaudiológicas para aperfeiçoamento vocal, melhora na qualidade vocal e relaxamento. 

Destaca-se que o método finlandês de fonação em tubos diferencia-se, pois ocorre a Fonação em Tubo 

de Vidro Imerso em Água (FTVIA). Estudos sobre a tecnica verificam maior atividade da musculatura 

intrínseca da larínge, melhora de coaptação glótica e qualidade vocal, redução do ruído, esforço 

diminuído na emissão, voz mais clara e benefícios respiratórios. Visto que o método Finlandês é utilizado 

nas terapias fonoaudiologicas, tanto no aperfeiçoamento vocal, quanto no tratamento de patologias, 

houve a necessidade de verificar a aplicação clinica desta tecnica, bem como os estudos existentes sobre 

seu uso, observar a forma de execução e os efeitos proporcionados pela tecnica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os exercícios com Tubos Finlandeses são utilizados na fonoterapia objetivando, principalmente, a 

melhora na qualidade vocal e benefícios nos aspectos respiratórios. Os artigos selecionados relatavam 

casos com idosos, mulheres e professores. Ademais, analisou-se estudo de caso com um paciente do 

gênero masculino. A faixa etária dos participantes foi heterogênea, entre 18 e 93 anos. 

No estudo com idosos, foram incluídos aqueles com mais de 60 anos, voz com sinais e sintomas de 

envelhecimento, apresentando condições cognitivas adequadas para responder os questionários. Nas 

pesquisas com mulheres, os critérios de inclusão iniciaram pela assinatura do TCLE , idade entre 18 e 40 

anos, ausência de afecções laríngeas e de queixas vocais. Quanto ao estudo de caso, o critério de inclusão 
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foi a presença de paralisia de prega vocal medializada cirurgicamente, necessitando de fonoterapia. Na 

pesquisa com professores a exigência foi apenas o uso da voz profissional na atividade docente e ter 

carga horária mínima de 20 horas semanais. 

Com idosos, o programa de intervenção fonoaudiológica teve duração de uma hora semanal, por um 

período de seis semanas, executados através de sons contínuos, palavras e canção do “Parabéns a Você”. 

Logo, na pesquisa com mulheres foram realizadas em três séries de quinze repetições, com repouso, 

permanecendo em silêncio trinta segundos entre as séries, e emissão do fonema /u/ contínuo. Enquanto, 

que no estudo de caso, os exercícios foram executados em três séries de quinze repetições em Tempo 

Máximo de Fonação (TMF), com sopro sonorizado, realizado em casa, uma vez ao dia, durante cinco dias. 

E com professores, em três séries de dez repetições, através da emissão do fonema /v/, com um minuto 

de descanso entre as séries, durante quatro semanas antes de iniciar o turno de trabalho. 

No estudo com idosos, a maioria do grupo pesquisa relatou redução de alterações vocais na avaliação 

auto perceptiva e melhora nos resultados da espirometria, enquanto para o grupo controle, não houve 

diferenças nas avaliações vocais e apresentou piora nos resultados da espirometria. Logo, no artigo com 

mulheres, a pesquisa obteve resultados apenas no grupo pesquisa, com melhora na soprosidade, maior 

periodicidade da vibração e sinal glótico, redução do ruído, aumento da energia harmônica e verificou-

se através da videolaringoestroboscopia que a técnica não provoca tensão laríngea. 

No estudo de caso foram realizadas diversas técnicas em conjunto, entre elas, o uso de tubos finlandeses. 

Afirma-se, que as terapias proporcionaram aumento de energia harmônica e de estabilidade, também 

uma melhor projeção vocal e a redução de energia aperiódica, tensão, aspereza e soprosidade. A 

pesquisa com professores, demonstrou melhora da qualidade vocal, maior conforto vocal, menor 

cansaço ao falar bem como diminuição da rouquidão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Constatou-se que ainda não existe uma padronização em relação ao tempo e ao modo na utilização da 

tecnica. Em relação aos efeitos, todos os estudos verificaram melhora dos parâmetros vocais, 

independente de faixa etária, gênero e patologia vocal. Além disso, a técnica com tubo imerso em água 

pode ser usada como medida protetora da voz e no aperfeiçoamento vocal. Os trabalhos existentes 

mostram resultados positivos, tanto na avaliação perceptivo auditiva, quanto na análise acústica vocal. 

 

REFERÊNCIAS: 

CIELO, Carla Aparecida; LIMA, Joziane Padilha de Moraes and CHRISTMANN, Mara Keli. Comparação dos 

efeitos do finger kazoo e da fonação em tubo em mulheres com voz normal. Audiol., Commun. Res. 

[online]. 2016, vol.21, e1554. Epub Oct 03, 2016. ISSN 2317-6431. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-

64312016000100312&lng=pt&tlng=pt>. 

LIMA, Joziane Padilha de Moraes; CIELO, Carla Aparecida; CHRISTMANN, Mara Keli. Fonoterapia com 

fonação em tubos em paciente com paralisia de prega vocal medializada cirurgicamente: estudo de caso. 
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Revista CEFAC, v. 18, n. 6, 2016. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/pdf/1693/169349452020.pdf>. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A DROGADIÇÃO FEMININA NA ADOLESCÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Saccardo Rocha  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof. Dra. Maristela Piva  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A drogadição feminina na adolescência tem evidenciado números crescentes, sendo necessário estudar 

com propriedade este fenômeno, para que se possa desenvolver ações de prevenção, acompanhamento 

e tratamento a esta problemática. Além disso, mesmo com um contínuo crescimento das pesquisas que 

tem como foco a dependência de drogas em mulheres, ainda nota-se a existência de mais estudos sobre 

o tema com homens, logo, sendo fundamental que a drogadição feminina possa ser compreendida nos 

estudos atinentes à psicologia. Dessa forma, justifica-se este estudo, que buscou contribuir para o 

planejamento de ações que intervenham na saúde da mulher como um todo, envolvendo o enfoque 

biopsicossocial. Assim, o presente trabalho buscou identificar se o sistema familiar tem implicações no 

consumo de drogas entre adolescentes do sexo feminino, e também, quis-se compreender os fatores 

que podem favorecer o uso de drogas em “meninas” adolescentes.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento da pesquisa aconteceu por meio de um método qualitativo, que usou como 

instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada. Os participantes do estudo foram cinco 

psicólogos, de ambos os sexos, que trabalham no tratamento da dependência química em diferentes 

espaços de intervenção, tendo sido levantadas suas percepções acerca do fenômeno das drogas na 

adolescência, assim como os tratamentos possíveis a este grave problema de saúde no contemporâneo. 

A pesquisa teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e os profissionais participantes 

preencheram os documentos necessários para a participação no estudo, sendo assegurado o anonimato. 

Para a análise dos dados, utilizou-se  da metodologia da análise de conteúdo. Os resultados, na visão dos 

profissionais entrevistados, também discutidos de modo a gerarem compreensões mais assertivas sobre 
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o tema, denotam que a disfuncionalidade familiar é frequente quando se pensa a relação entre 

drogadição e família, o que coincide com estudos já realizados que destacam esse sistema, isto é, a 

família, como fator de proteção em muitos casos, mas também como um fator de risco em certas 

situações (SHENKER; MINAYO, 2005;  ZAPPE; DAPPER, 2017).  Além disso, questões de gênero demarcam 

aspectos peculiares na dinâmica do uso de drogas, podendo- se identificar que as meninas adolescentes 

apresentam maior resistência ao tratamento, incidência de comorbidades e estão mais sujeitas à 

prostituição, como resposta/alternativa para conseguir a droga, quando comparadas aos meninos. 

Pensando nisso, compreende-se a existência de diversas barreiras internas para as mulheres que 

dificultam a chegada e permanência em tratamento, como definem Albuquerque e Nóbrega (2016), 

sendo elas: o descrédito à gravidade do problema de dependência, pensamentos de ineficácia com 

relação às abordagens terapêuticas, receio com relação aos julgamentos da família e profissionais, 

apreensão sobre a questão da tutela dos filhos, temor de transtornos familiares e com parceiros, além 

de sentimentos de menos valia, como vergonha ou culpa. Ademais, os entrevistados também descrevem 

uma variedade de intervenções possíveis para a drogadição, sendo necessário observar o que poderá ser 

efetivo para cada caso. Por fim, notou-se que os profissionais envolvidos com esta área de atuação 

sentem-se desafiados pelas adversidades encontradas junto aos jovens drogaditos, a exemplo, as 

recaídas, o que denota que o campo de trabalho da psicologia junto à pacientes usuários e dependentes 

de drogas é amplo, e com diversas exigências.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A drogadição feminina na adolescência é fenômeno complexo e multifatorial, exigindo entendimentos e 

ações eficazes para garantir maior qualidade de vida aos envolvidos. Levantou-se vários fatores que 

parecem estar imbricados neste fenômeno: as demandas da curiosidade adolescente ligadas a uma 

cultura imediatista, questões relacionadas ao gênero, problemas sociais, situações na vinculação familiar, 

e, portanto, várias linhas de tratamentos são possíveis e vem sendo desenvolvidas.   

 

REFERÊNCIAS: 

ALBUQUERQUE, C. S.; NOBREGA, M. P. S. S. Barreiras e facilidades encontradas por mulheres usuárias de 

substâncias psicoativas na busca por tratamento especializado. Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool 

Drog., Ribeirão Preto, v. 12, n. 1, p. 22-29, mar. 2016. 

SCHENKER, M.; MINAYO, M. C. S. Fatores de risco e de proteção para o uso de drogas na adolescência. 

Ciência&Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 707-717, set. 2005. 

ZAPPE, J. G.; DAPPER, F. Drogadição na Adolescência: Família como Fator de Risco ou Proteção. Rev. de 

Psicologia da IMED, Passo Fundo, v. 9, n. 1, p. 140-158, nov. 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE EM ADULTOS ATENDIDOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Vieira Viana 

COAUTORES: Ana Maria Cavallin, Jéssica Pasquali Kasperavicius, Gustavo Olszanski Acrani 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul  

 

INTRODUÇÃO: O estado de saúde do indivíduo pode ser descrito de forma objetiva como a ausência ou 

a presença de doença e, de forma subjetiva pela autopercepção em saúde. Nesse âmbito, Lindemann 

(2019) caracterizou a autopercepção como indicadora válida de qualidade de vida, de morbidade e de 

diminuição de funcionalidade, além de uma boa preditora de mortalidade. Nessa perspectiva, considera-

se o quão o indivíduo está satisfeito com suas condições de saúde e bem-estar. Portanto, o objetivo do 

presente estudo é de delinear a prevalência da autopercepção positiva de saúde entre adultos atendidos 

na Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Passo Fundo/RS. Ademais, pretende-se associar 

variáveis independentes como sexo, idade, renda e presença de multimorbidade, duas ou mais doenças 

crônicas diagnosticadas, à variável dependente autopercepção positiva em saúde, com o propósito de 

entender fatores que modificam a qualidade em saúde autorreferida.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na rede urbana de APS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 

Os critérios de inclusão foram idade entre 18 anos e 59 anos e ambos os sexos. Mulheres gestantes, 

acamados e pessoas com dificuldade de responder ao questionário, foram excluídos do estudo. Os dados 

foram coletados nas próprias unidades, por meio de questionário pré-testado e pré-codificado, aplicado 

por acadêmicos de medicina treinados, entre maio e agosto de 2019. Após dupla digitação e validação 

dos dados, foi verificada a prevalência da autopercepção positiva de saúde e a sua distribuição de acordo 

com sexo, idade, cor da pele, escolaridade, situação conjugal, renda e multimorbidade, por meio do Teste 

do Qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%. A multimorbidade foi definida como duas ou mais doenças 

crônicas, identificadas por diagnóstico médico autorreferido de obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e doença cardíaca. A 
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autopercepção da alimentação foi aferida por meio da pergunta: Como você considera a sua 

alimentação? Para fins de análise a variável foi dicotomizada em positiva e negativa. O protocolo do 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da 

Fronteira Sul. A amostra foi constituída por 958 adultos, dos quais, 72,8% eram mulheres, 27% tinham 

entre 30-39 anos, 63,6% autorreferiram cor de pele branca, 40,4% apresentavam escolaridade igual ou 

inferior a 8 anos de estudo e 75,3% tinham cônjuge. Ainda, 74,5% tinham renda mensal familiar per capita 

menor ou igual a um salário mínimo e 31,1% apresentavam multimorbidade (Tabela 1). Quanto ao 

desfecho, 58,4% dos participantes se autoperceberam de forma positiva em relação a sua saúde, com 

diferença significativa de acordo com idade, cor da pele, escolaridade, renda e multimorbidade (Tabela 

2). Resultados semelhantes encontram-se descritos na literatura sobre a relação entre escolaridade e 

autopercepção positiva da saúde (DACHS; SANTOS, 2006).  Por outro lado, os mesmos autores não 

encontraram diferença em relação à cor da pele, o que difere dos achados ora apresentados. No que se 

refere à multimorbidade e autopercepção da saúde, Alves, Rodrigues (2005), observaram associação 

positiva do número de doenças crônicas com percepção negativa. E também de forma idêntica ao 

presente estudo, os autores verificaram diferença conforme renda.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Boccolini e Camargo (2016) faz uma previsão de contínuo aumento de doenças crônicas nos próximos 

anos no País. Logo, pode-se inferir que a prevalência de autopercepção positiva de saúde diminua nos 

anos subsequentes com o aumento da prevalência das doenças crônicas. Então, essas projeções devem 

ser úteis como sinalização das mudanças do País e servir de suporte para o planejamento de ações do 

SUS. 
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BOCCOLINI, C.S.; CAMARGO, A.T.S.P. Morbimortalidade por Doenças Crônicas no Brasil: Situação Atual 

e Futura. Saúde e Amanhã. Textos para Discussão, Rio de Janeiro, n. 22, set. 2016.  

DACHS, J. N. W.; SANTOS, A.P.R. Auto-avaliação do estado de saúde no Brasil: análise dos dados da 

PNAD/2003. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 887-894, dez. 2006. 

LINDEMANN, I.L. et al. Autopercepção da saúde entre adultos e idosos usuários da Atenção Básica de 
Saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 45-52, jan. 2019.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 3.219.633.  



 
 

  

P
ág

in
a 

4
2

3
 

ANEXOS 

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 
(n=958). 

 

  

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em salários mínimos - R$ 998,00 (n=901)   

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 

Multimorbidade   

Sim 300 31,3 

Não 658 68,7 
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Tabela 2 - Prevalência de autopercepção positiva de saúde conforme outras características de adultos usuários da 
Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis Com desfecho Sem desfecho  

 n % n % p** 

Idade em anos completos     <0,001 

18-29 169 70,1 72 29,9  

30-39 165 64,2 92 35,8  

40-49 111 53,1 98 46,9  

50-59  109 45,0 133 55,0  

Cor da pele autorreferida (n=957)     0,001 

Branca 375 62,3 227 37,7  

Outras 179 51,7 167 48,3  

Escolaridade em anos (n=914)     <0,001 

≤8 185 50,8 179 49,2  

9-11 212 62,4 128 37,6  

≥12 135 66,5 68 33,5  

Renda mensal familiar per capita em SM*     0,015 

>1 149 65,4 79 34,6  

≤1 373 56,2 291 43,8  

Multimorbidade     <0,001 

Sim 112 38,0 183 62,0  

Não 442 67,6 212 32,4  

*Salário mínimo = R$ 998,00; **Qui-quadrado 
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PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM 
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Olszanski Acrani, Amauri Braga Simonetti 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por distúrbios na regulação e no 

metabolismo da glicose sanguínea (BIRN; PILLAY; HOLTZ, 2017), classificado de acordo com o processo 

patogênico que leva à hiperglicemia. O tipo I caracteriza-se pela deficiência de insulina e pela tendência 

de desenvolvimento de cetose e, o tipo II, compõe um grupo heterogêneo de distúrbios, caracterizado 

por graus variáveis de resistência à insulina e comprometimento de sua secreção. Outros tipos específicos 

incluem o causado por defeitos genéticos, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, fármacos e 

gravidez (KASPER et al., 2017). A doença representa uma das maiores causas de morbimortalidade, de 

despesas com saúde e é uma das maiores ameaças à saúde global e ao desenvolvimento. Assim, o 

presente estudo visa delinear a prevalência em adultos e a distribuição de acordo com outras 

características.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na Atenção Primária à Saúde (APS) de Passo Fundo, RS. Os 

critérios de inclusão foram idade entre 18 e 59 anos e ambos os sexos. Mulheres gestantes, acamados e 

pessoas com dificuldade de responder ao questionário, foram excluídos do estudo. Os dados foram 

coletados por meio de questionário pré-testado e pré-codificado, aplicado nas próprias unidades, por 

acadêmicos treinados, entre maio e agosto de 2019, a usuários que aguardavam atendimento. Após 

dupla digitação e validação dos dados, foi realizada estatística descritiva e verificada a diferença da 
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distribuição do DM de acordo com outras variáveis (teste do qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi constituída por 958 pessoas, das quais, 72,8% eram 

mulheres, 27% tinham entre 30 e 39 anos, 63,6% autorreferiram cor de pele branca, 40,4% apresentavam 

escolaridade igual ou inferior a 8 anos de estudo, 75,3% tinham cônjuge, 74,5% tinham renda mensal 

familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo, 28,6% autorreferiram diagnóstico médico de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 68,2% apresentavam excesso de peso (Tabela 1). Tratando-se da 

prevalência do DM na amostra, verificou-se 13,9% e, conforme Tabela 2, com diferença significativa em 

relação a idade, escolaridade, HAS e excesso de peso.  

Nessa lógica, a prevalência brasileira de DM observada em outros estudos foi de 8,9% (MALTA et al., 

2019) e de 9,4% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES MELLITUS, 2018) e, de forma idêntica, apresentou 

variação de acordo com sexo, idade, escolaridade e excesso de peso (MALTA et al., 2019; KASPER, 2017).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Caracterizar uma população de acordo com os fatores de risco para o DM, é importante para rastrear de 

forma mais eficiente o grupo com maiores riscos, buscando incentivar medidas preventivas focadas em 

fatores evitáveis, como o excesso de peso.  
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES MELLITUS. Departamento de Epidemiologia, Economia e Saúde 

Pública. Dados Epidemiológicos de Diabetes Mellitus no Brasil. 2018-2019. Disponível em: 

<https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/SBD-_Dados_Epidemiologicos_do_Diabetes_-
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ANEXOS 

 

 

 

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 

Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em Salário Mínimo (R$998,00) (n=901)  

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

  

Sim 274 28,6 

Não 684 71,4 

Excesso de peso (n=850)   

Sim 580 68,2 

Não 270 31,8 
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Tabela 2 - Prevalência do Diabetes Mellitus conforme outras características de adultos 

usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo/RS, 2019. (n=958). 

 Com desfecho Sem desfecho  

Variáveis n % n % p* 

Idade em anos completos     <0,001 

18-29 9 3,7 232 96,3  

30-39 20 7,7 239 92,3  

40-49 28 13,2 184 86,8  

50-59 76 30,9 170 69,1  

Escolaridade em anos     <0,001 

≤8 74 20,0 296 80,0  

9-11 33 9,7 308 90,3  

≥12 20 9,9 183 90,1  

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

  <0,001 

Sim 82 29,9 192 70,1  

Não 51 7,5 633 92,5  

Excesso de peso      <0,001 

Sim 97 16,7 483 83,3  

Não 16 5,9 254 94,1  

*Qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E O USO DE TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carla Luana Pasquali de Oliveira  

COAUTORES: Emanuele Cassal 

ORIENTADOR: Marilene Rodriguês Portella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O processo de envelhecimento humano é fisiológico, caracterizado pela perda progressiva das funções 

cognitivas, psicossociais e funcionais. Juntamente com a diminuição da capacidade física. Doenças e 

agravos não transmissíveis podem estar presentes neste processo, quando aumenta a demanda de 

cuidados complexos e a família não dispõe de um cuidador para seu familiar, a institucionalização desse 

idoso pode ser uma alternativa. Quando institucionalizado o convívio social diminuí, acelerando o 

declínio cognitivo (DIAS; CARVALHO; ARAÚJO, 2013). Entre tanto, as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) podem contribuir para melhoria do estado cognitivo do idoso e a manutenção de 

vínculos. As TIC avançam em grande escala, o acesso a internet, uso de televisão, rádio, celular, 

computador, tablet e videogames contribuem para a melhora cognitiva do idoso. Este tem por objetivo 

investigar o uso de tecnologias de informação e comunicação por idosos institucionalizados e fatores 

associados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal, alinhado a pesquisa Padrões de Envelhecimento e longevidade: 

aspectos biológicos, educacionais e psicossociais, realizado com 124 idosos residentes em Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), nos municípios de Passo Fundo Carazinho e Bento Gonçalves. Dos 

480 idosos participantes, 124 foram incluídos no estudo por apresentarem cognição preservada pelo 

escore do MEEM. Quanto aos meios de comunicação, os idosos têm mais acesso a televisão, rádio, 

celular, tablet, uma parte faz uso de computador e nenhum utiliza videogame. O videogame segundo a 
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pesquisa realizada, não é utilizado por nenhum idoso. Somente duas pessoas utilizam rede social e tem 

acesso a internet. Com relação as características sociodemográficas dos idosos institucionalizados a 

média de idade encontrada foi de 78,2 anos, de modo que a maioria são mulheres, com baixa 

escolaridade, em média 1 a 8 anos de estudo, de cor branca, sem companheiro, viúvas ou divorciadas, 

quanto a categoria da ILPI, grande parte dos idosos residem em instituições filantrópicas. O predomínio 

do sexo feminino atesta o fenômeno da feminização na velhice, corroborando informações da 

Organização Mundial da Saúde e dados registrado por outros estudos (WHO, 2015). Ás comorbidades 

mais registradas foram Hipertensão, Diabetes Mellitus e Sarcopenia ainda, grande parte dos idosos já 

sofreram, pelos menos, uma queda no ano anterior. Quanto a sarcopenia, é comum que o idoso perca 

massa muscular e óssea na idade avançada. Quanto as condições de saúde dos idosos, Silva et al., (2019) 

trazem o predomínio de HAS, DM II, AVC e histórico de fratura e alta porcentagem de idosos com alto 

grau de dependência nas atividades de vida diária (AVD), processo de demência e hábitos prejudicais a 

saúde que agravam as doenças crônicas, neurodegenerativas gerando agravos como distúrbios de 

comunicação e disfagia. Quanto ao uso das TIC se destaca a TV e o rádio. Estes são os meios de 

comunicação mais utilizados no tempo livre pelos idosos. Por outro lado, assistir televisão é uma rotina, 

o que pode não estimular o desenvolvimento cognitivo, mas serve de entretenimento para muitos 

idosos, por ser um hábito cultivado. A internet é pouco usada pelos idosos, pois tiveram pouco contato 

com esta tecnologia, nas ILPI por vezes não existe internet disponível para os idosos. Em relação a 

satisfação com a vida, grande maioria dos idosos se considera satisfeito. Neste estudo, 92,2% dos idosos 

institucionalizados, se considera satisfeito com as relações de amizades e 94,3% com o ambiente em que 

vivem. Alguns idosos não fazem o uso da internet pelo medo do novo ou pelos déficits sensoriais. É 

importante considerar que a falta de familiaridade com os equipamentos, ou mesmo os tipos de recursos 

dos aparelhos, a exemplo a tecnologia touch, podem causar medo ou frustração (CARVALHO, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que as TIC prevalentes entre os idosos é TV e Rádio, a maioria não tem acesso a internet pela 

pouco recurso das instituições. Outros pela dificuldade de aprendizado. É necessário mais estudos sobre 

a inclusão digital e os benefícios para os idosos institucionalizados, visto que, o uso destas auxilia no 

desenvolvimento cognitivo dos idosos através da interação e aprendizagem.  
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gerontol.,Rio de Janeiro 2013, v. 16, n. 1, p. 127-138.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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RESUMO OBSERVACIONAL DE CASOS DE LEPTOSPIROSE  

APÓS 2014 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caroline Dambrós. 

COAUTORES:  Arthur Dutra Ricci; Augusto Rosin de Oliveira; Carolina Beneedetti; Caroline Marson Dal 
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Xavier da Rosa; Mylena Frey; Rafaela Dolzan Machado;  Thayani Mion; Victória Regina Schmitz Acco; 
Vinicius Broilo Facco. 

ORIENTADOR: Gilberto Barbosa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A leptospirose é uma zoonose que tem por etiologia a bactéria do gênero Lepstospira interrogans, com 
transmissão pelo contato direto com a urina de roedores ou com água contaminada.  É uma infecção que 
varia da apresentação subclínica até formas avançadas. Na primeira fase, em que há septicemia, ocorre 
febre alta, mialgia intensa e cefaleia. Depois, na fase imunogênica, ocorre disfunção hepática com 
icterícia rubínica e hemorragias. É uma doença de notificação compulsória imediata, em que, apesar da 
subnotificação ainda existente, o Rio Grande do Sul é o estado com mais casos informados (DATASUS), 
principalmente em locais de enchentes, como na região dos vales e metropolitana. 
 
DESENVOLVIMENTO: 

A leptospirose é uma doença de abrangência mundial responsável por mais de 800.000 mil casos por 
ano. Paralelo a isso, no Brasil, apesar de subnotificada, a leptospirose, no ano de 2019, registrou 3.448 
casos, sendo que do ano de 2014 a 2019 foram notificados 21.695 casos (DATASUS).  Desses, 1.786 
indivíduos vieram a óbito, isto é, uma taxa de mortalidade de aproximadamente 8,2%. Essa taxa elevada 
de mortalidade pode estar está atrelada ao diagnóstico tardio, muitas vezes provocado por um quadro 
clínico pouco específico (SOUZA; BRANT; ARSKY; ARAÚJO, 2007). 
Das regiões brasileiras, a que detém maior número de casos notificados é a região sul, sendo que de 2014 
a 2019 registraram-se 7.291 casos, o que representa 33,6% do total registrado no país. Contudo, a taxa 
de mortalidade na região é inferior à do Brasil, sendo de 5%. 
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O Estado do Rio Grande do Sul apresenta uma alta incidência de leptospirose, com cerca de 10 casos por 
100 mil habitantes, superior à média do país (3,5 casos por 100 mil habitantes), com a maior parte dos 
casos correspondendo a pessoas do sexo masculino, da faixa etária dos 40-59 anos de idade  e de 
residentes na zona rural. O local provável de infecção, indicado pela investigação epidemiológica de 
casos, aponta tanto o ambiente de trabalho quanto o domicílio como principais formas de contato com 
o agente (BARCELLOS; LAMMERHIRT; ALMEIDA; SANTOS, 2003).  Entretanto, a taxa de mortalidade no 
estado é inferior à da região sul, bem como a do Brasil, sendo de 3,8%. 
O período de 2014 a 2019 a média de notificação foi de aproximadamente 500 casos por ano. Além disso, 
por ser uma região com estações muito bem definidas, observa-se que o maior pico de infecção 
corresponde à períodos com maior concentração de chuvas, pois favorece a permanência do agente no 
ambiente. Sendo os meses de maior quantidade de casos notificados, de janeiro a maio, com ênfase no 
mês de fevereiro. 
Das macrorregiões riograndenses dá-se destaque para regiões com maior propensão a alagamentos e 
enchentes, como a região metropolitana e dos vales, que representam 61,2% dos casos do estado. O 
município de Passo Fundo, embora não esteja em uma das macrorregiões com maior incidência da 
leptospirose, registrou 82 casos da doença no período de 2014 a 2019 (DATASUS). 
Por possuir sintomas pouco específicos, necessita de um alto grau de suspeição para que o diagnóstico 
não seja feito de forma tardia, visto que cerca de 15% dos infectados evoluem para manifestações clínicas 
graves, que se iniciam após a primeira semana da doença (SOUZA; BRANT; ARSKY; ARAÚJO, 2007). Diante 
disso, dos casos diagnosticados no ano de 2019, 85% foram clínico-laboratoriais, e 13,6% por diagnóstico 
clínico-epidemiológico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estado do Rio Grande do Sul é o que mais registra casos anualmente, principalmente em meses 
chuvosos. Além disso, temos o quadro clínico muitas vezes inespecífico com considerável taxa de 
evolução para quadros graves. Com isso, destaca-se a importância do monitoramento epidemiológico 
dessa doença, em busca da prevenção de surtos e do controle da zoonose, além da maior suspeição 
diagnóstica. 

 
REFERÊNCIAS: 

1.  BARCELLOS, Christovam; LAMMERHIRT, Célia Beatriz; ALMEIDA, Marco Antonio B. de; SANTOS, 
Edmilson dos. Distribuição espacial da leptospirose no Rio Grande do Sul, Brasil: recuperando a ecologia 
dos estudos ecológicos. Cadernos de Saúde Pública, [S.L.], v. 19, n. 5, p. 1283-1292, out. 2003.  

2.   Levett PN. Leptospirosis. Clin Microbiol Rev. 2001 Apr;14(2):296-26. 

3. Ministério da Saúde. DATASUS. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def> . Acesso em: 31/08/2020. 

4.  Souza VMM, Brant JL, Arsky MLS, Araújo WN. Avaliação do sistema nacional de vigilância 
epidemiológica da leptospirose – Brasil, 2007. Cad Saúde Colet. 2010;18(1):95-105.  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

DENGUE: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA A NÍVEL ESTADUAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cesar Augusto Vetuschi Azzolin. 

COAUTORES: Arthur Arthur Dutra Ricci; Augusto Rosin de Oliveira; Carolina Beneedetti; Caroline 
Dambrós; Caroline Marson Dal Más; Eduarda Gayeski;  Ianne Layla Santos Nunes; Jalila Duarte Lugo 
Xavier da Rosa; Mylena Frey; Rafaela Dolzan Machado;  Thayani Mion; Victória Regina Schmitz Acco; 
Vinicius Broilo Facco. 

ORIENTADOR: Gilberto Da Luz Barbosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A dengue é uma zoonose transmitida aos humanos pela picada de mosquitos fêmeas Aedes aegypti e 
Aedes albopictus contaminados com um dos quatro sorotipos do vírus da dengue (Salomão, 2017). 
O período de incubação é em torno de 4 a 7 dias, podendo ser assintomática ou se manifestar de três 
diferentes formas: Dengue Clássica, Febre Hemorrágica e Síndrome do Choque da Dengue. A Dengue 
Clássica é mais incidente em jovens e adultos; sendo a febre, cefaleia frontal, dor retro - orbitária, mialgia, 
náusea, vômito e artralgia são as principais manifestações clínicas. Apesar de autolimitante, a forma 
clássica poderá evoluir para a forma Hemorrágica ou Síndrome do Choque da Dengue. O diagnóstico 
definitivo é realizado através da detecção de anticorpos IgM e IgG (Salomão, 2017). 
Embora a incidência das demais regiões do Brasil seja significativamente maior, no Rio Grande do Sul 
nota-se um crescente aumento nos casos notificados de Dengue nos últimos 12 anos, segundo dados do 
Datasus.     
 

DESENVOLVIMENTO: 

A Dengue é uma patologia de abrangência global, acometendo anualmente 390 milhões de pessoas no 
mundo, nas quais 96 milhões têm manifestações clínicas, conforme informa a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Não diferente dos demais países, também é uma importante zoonose no 
Brasil, dada sua grande taxa de notificação. No ano de 2019 ocorreram 1.557.452 casos no país. Ainda 
que seja mais prevalente nos estados do norte e nordeste do país, os casos de dengue cresceram 
consideravelmente no estado do Rio Grande do Sul (RS) (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação - SINAN). 
O RS, que em 2014 notificou 145 casos, elevou seus números consideravelmente para 1605 em 2019, um 
acréscimo maior que 10 vezes. A ocorrência da Dengue é maior tradicionalmente nas regiões populosas, 
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onde o mosquito encontra melhores condições de reprodução e repasto. As macrorregiões do estado de 
maior incidência da Dengue foram norte, metropolitana e missioneira, regiões mais urbanizadas do 
estado gaúcho. 
Segundo os dados do Ministério da Saúde, 84% dos casos de Dengue no Rio Grande do Sul entre os anos 
de 2014 e 2019 foram em Zonas Urbanas (SINAN).  A deficiência no saneamento básico, o grande fluxo 
de pessoas e a ineficiência no combate ao mosquito vetor tornam a dengue cada vez mais recorrente 
nesse ambiente. Os meses de maior incidência no RS são de fevereiro a maio, tendo um decréscimo 
drástico no mês de junho, mostrando a predileção do mosquito vetor pelo ambiente quente e úmido. 
Esse dado é característico no sul do Brasil, onde existem estações do ano bem definidas (Ministério da 
Saúde / SVS). 
O número de municípios gaúchos infestados pelo mosquito Aedes Aegypti vem crescendo 
preocupantemente, sendo identificadas 62 cidades, no ano de 2010 e 386 até mês de abril de 2020 
(SINAN). 
A faixa etária mais acometida foi entre 20 a 40 anos de idade, representando mais de ⅓ do número de 
casos, tanto no ano de 2019 como na soma desde 2014. Quanto ao gênero, houve predomínio do sexo 
feminino (58%).  
 A macrorregião norte do estado do Rio Grande do Sul, assim como as demais, apresentou um importante 
crescimento nos casos de dengue. Em 2014 foi notificado 19 casos, já em 2019, 404 casos. Do ano de 
2018 para 2019 a ocorrência dessa zoonose aumentou cerca de 1.583,3%. Dentro dessa macrorregião, o 
município de Passo Fundo não foi diferente, notificando 159 casos de dengue entre 2014 a 2019. Assim, 
nota-se que a crescente urbanização associada à carência de infraestrutura urbana e dificuldades no 
combate do mosquito vetor são características a serem consideradas diante do aumento progressivo 
dessa zoonose (MEDRONHO, 2006).      
      

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nos estados do sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, a Dengue, que há décadas era uma zoonose 

menos prevalente, vem tomando espaço gradativamente, de forma oportunista, por meio de seu 

mosquito vetor. Diante disso, o controle dos mosquitos fêmeas Aedes aegypti e Aedes albopictus é de 

extrema importância para evitar uma disseminação ainda maior da doença. 

 

REFERÊNCIAS: 

DENGUE - NOTIFICAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - 
BRASIL. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/denguebr.def. Acesso 
em: 06 ago. 2020. 

 SALOMÃO, Reinaldo. Infectologia: Bases clínicas e tratamento. Rio de Janeiro: : Guanabara Koogan, 
2017. 

DENGUE E O AMBIENTE URBANO. São Paulo: Editorial Especial, v. 9, n. 2, jun. 2006 

 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

RELATO DE CASO: CAVERNOMA INFRATENTORIAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cesar Augusto Vetuschi Azzolin.  

COAUTORES: Caroline Schiochet Verza, Gustavo Colussi Cenci, Rafael Cordeiro dos Santos. 

ORIENTADOR: Paulo Moacir Mesquita Filho. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os Cavernomas são anomalias no desenvolvimento vascular do Sistema Nervoso Central. Caracterizados 

por uma massa de capilares grandes e tortuosos, é multilobulado e não contém parênquima no interior 

(SIQUEIRA,2016). Abrangem 10% a 15% das malformações angiais do SNC com prevalência estimada de 

0,5% da população geral. Acomete igualmente ambos os sexos, desde a infância até a idade senil, com 

pico entre 20 e 40 anos (SIQUEIRA, 2016).O quadro clínico pode incluir Crises convulsivas 20 a 50%, 

Cefaleia 10 a 52 %, Déficit Motor Focal 20 a 40 %, Hemorragia 15 % (SIQUEIRA,2016) e estima- se que 

Distúrbios Visuais sejam 6 % dos casos (FARIA,2004). O diagnóstico é baseado em alterações na 

Ressonância Magnética, principalmente em incidência T2. O tratamento é conservador ou cirúrgico, 

individualizado para cada caso. A cirurgia tem por objetivo retirar a malformação vascular (SIQUEIRA, 

2016). O presente trabalho tem como objetivo descrever o caso de um Cavernoma, uma patologia 

considerada rara. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente D.A.B, masculino, 24 anos, procura PS por queixa de diplopia, estrabismo e dificuldade de 

marcha com início 3 dias antes do atendimento com progressão dos sintomas, evoluindo com náuseas e 

vômito. Sem demais alterações clínicas dignas de nota. Procurou PA em outras ocasiões, sendo medicado 

com Meclizina e Betaistina, sem melhora dos sintomas. 

Paciente previamente hígido, não etilista, não tabagista e sem medicações de uso contínuo. 

Ao exame físico, apresentava estrabismo divergente, impossibilidade de mirada para cima e para baixo, 

com nistagmo quando realiza sacada. Também notou-se dismetria em membros inferiores. 
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Foi realizada RM de crânio, a qual evidenciou lesão em tronco encefálico, na topografia de tecto 

mesencefálico, com pequeno sangramento, compatível com Cavernoma, associado à Hidrocefalia 

discreta. (Figura 1) 

A terapia de escolha foi a intervenção cirúrgica, realizada 6 dias após o primeiro atendimento. A incisão 

de pele foi na região occipital, com acesso e ressecção do Cavernoma pela fossa posterior do crânio, 

através de corredor infratentorial, supracerebelar (Figura 2 e 3 ). Apesar do manuseio de uma alteração 

vascular, não houve sangramento excessivo. 

No dia seguinte ao procedimento, paciente encontrava-se no leito, lúcido, comunicativo e orientado em 

tempo e espaço, sem novos déficits motores e com melhora dos sintomas prévios.  

Após 5 dias de pós operatório, o paciente permaneceu totalmente assintomático, sem déficits visuais, 

quando recebeu alta hospitalar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O cavernoma é uma patologia rara, com quadro clínico amplo e muitas vezes assintomático. Quando 

diagnosticado, deve ser avaliada a necessidade de cirurgia ou acompanhamento clínico. Neste caso, 

optou-se por conduta cirúrgica, sendo esta bem sucedida. 

 

REFERÊNCIAS: 

FARIA, Marcello Penholate; FAGUNDES-PEREYRA, Walter José; CARVALHO, Gervásio Teles Cardoso de; 

SOUSA, Atos Alves de. Cavernomas: conduta no serviço de neurocirurgia da santa casa de belo horizonte. 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria, [S.L.], v. 62, n. 4, p. 1079-1084, dez. 2004. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/s0004-282x2004000600027. 

Siqueira, Mario G. Tratado de neurocirurgia / Mario G. Siqueira. – 1. ed. – Barueri, SP : Manole, 2016. 

Cap.75. p.777- 783.

 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica 
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ANEXOS 

FIGURA  1 

 

FIGURA 2  

 

 
FIGURA 3 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSCIENTIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MUDANÇA DE 

POSTURA NA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM NOS 

AMBIENTES URBANOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Chamile Carlesso  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A coleta seletiva representa a maneira ecológica mais correta e adequada para o descarte de lixo. 

Quando trabalhado em associação com os temas da educação ambiental e do desenvolvimento 

sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A presente pesquisa busca trazer uma 

reflexão sobre a relação da conscientização com a coleta seletiva e a reciclagem em ambientes urbanos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia está baseada na revisão bibliográfica através da busca de informações em plataformas 

on-line sobre o tema, entre o período de 1995 a 2020. No total 23 documentos foram selecionados 

entre artigos científicos, livros e documentos oficiais. Ao longo do trabalho, percebemos que o histórico 

da relação do homem com a natureza tornou-se cada vez mais ampla e complexa, com o passar dos 

anos. Camargo (2003) descreve que estamos em um período de "transição rumo a um mundo no qual 

a população humana será mais densa, mais consumista, mais interconectada e mais diversa do que em 

qualquer outra fase da história” (p. 26). Verificamos que a maioria dos problemas oriundos da 

destinação do lixo no cotidiano, acontecem justamente pela falta de conscientização da população em 

geral (SALDANHA, 2016).  

Quando destinados de forma inadequada, os resíduos podem contaminar o solo chegando até mesmo 

a degradar os lençóis de águas subterrâneas. O acúmulo de resíduos (lixo) interfere na propagação de 
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insetos e roedores disseminando muitas vezes doenças, por transformar esses animais em vetores nos 

ambeintes urbanos (SALDANHA, 2016). 

O governo há alguns anos já realiza a sua parte. A criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por 

exemplo, extinguiu os lixões a céu aberto e foi implantado uma nova forma de substituição de 

destinação do lixo, através da criação de centros de compostagem e reciclagem de resíduos. 

Adicionalmente, verificamos que o governo desenvolveu programas de incentivo a separação dos 

resíduos inorgânicos e orgânicos, além de campanhas de conscientização para a população, como a 

campanha dos 5 R's (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar). A política dos 5R´s objetiva reduzir 

a geração de resíduos e busca desenvolver uma mudança de comportamento de cada indivíduo, 

priorizando a redução do consumo e o reaproveitamento dos resíduos.  

Dentre os benefícios da coleta seletiva evidencia-se: a redução da aplicação de matéria-prima virgem, 

o controle dos recursos naturais não renováveis, a economia de energia no reaproveitamento de 

materiais, a produção de matérias primas novas e secundárias e a redução e acomodação de lixos nos 

aterros sanitários (WAITE 1995).  

Verificamos que a separação de lixo de forma efetiva (orgânico e inorgânico), bem como e reutilização 

de embalagens são bons instrumentos aplicados nas escolas, pela disciplina de educação ambiental, 

para desenvolver a conscientização dos resíduos urbanos. Isso se justifica, pois constatamos retornos 

positivos sobre os hábitos das famílias urbanas. Ao educar a criança, a mesma leva esse conhecimento 

para o lar de casa que, explica e questiona os pais sobre o tema. Por conseguinte, afim de educar a 

criança a partir do exemplo, a família cria conscientização desse problema ambiental, ocorre uma 

mudança de postura e passa a realizar a destinação correta dos resíduos domiciliares. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Verificamos que a questão ambiental passa por uma perspectiva que busca uma nova consciência. Neste 

sentido, para ser efetiva, ações educativas devem influenciar os indivíduos a repensarem suas atitudes. 

Assim, para que o sujeito se amolde dos conhecimentos oferecidos e seja capaz de agir de forma 

consciente no ambiente em que vive, a educação ambiental é uma ferramenta fundamental e 

necessária. 

 

REFERÊNCIAS: 

CALDERONI, S. Os bilhões perdidos no lixo. São Paulo: Editora Humanistas, 1996. 

CAMARGO, A. L. de B. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. 3 ed. Campinas, São Paulo: 

Editora Papirus, 2003. 

SALDANHA, C. B. Educação ambiental. Londrina, Paraná: Editora Educacional S. A. 2016. 

WAITE, R. Household waste recycling. London: Earthscan Publications, 1995. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PREVALÊNCIA DE ALERGIA EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Claudia Menoncini. 

COAUTORES: Tainara Tonatto, Ivana Loraine Lindemann, Jossimara Polettini, Amauri Braga Simonetti. 

ORIENTADOR: Gustavo Olszanski Acrani. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo, RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

As alergias estão entre as doenças mais prevalentes e, quando não controladas de forma adequada, 

desencadeiam intensa resposta imune e inflamatória, o que acarreta em prejuízos à saúde e à vida dos 

acometidos. Além disso, geram impactos socioeconômicos relevantes, já que compromete a qualidade 

de vida, resultando em absenteísmo na escola e no trabalho (NUNES, 2003). O Brasil é um dos países 

com as maiores taxas de alergias, principalmente rinite, o que agrava doenças crônicas, como a asma. 

Somado a isso, as doenças alérgicas têm sua abordagem deficitária haja visto o difícil acesso às 

consultas, atraso e erro no diagnóstico, insuficiência na orientação, falta de medicamentos e 

banalização do termo “alergia”, o que é refletido em subtratamento da população acometida (COELHO 

et al., 2018). O objetivo do estudo foi verificar a prevalência de alergia e sua relação com outras variáveis 

em uma amostra de usuários da Atenção Primária de Saúde (APS). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal, realizado na rede urbana de APS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 

de maio a agosto de 2019, por aplicação de questionário com perguntas de caráter sociodemográfico e 

de saúde aos indivíduos com idade mínima de 18 anos que aguardavam atendimento nos serviços. O 

desfecho foi avaliado através da pergunta: “Alguma vez algum médico lhe disse que você tem alergia?” 

seguida de “A que você tem alergia?” em caso de resposta afirmativa para a primeira. Após dupla 

digitação e validação dos dados, foi realizada estatística descritiva e verificada a diferença da 

distribuição da alergia conforme outras características, através do teste de qui-quadrado, considerando-
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se nível de confiança de 95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Foram entrevistados 1.443 indivíduos, sendo 

71% do sexo feminino, 72% adultos, 64,8% brancos, 45,6% com escolaridade correspondente ao ensino 

fundamental, 34% ensino médio e 20,4% ensino superior ou mais, 72,2% com companheiro, 53,3% com 

boa autopercepção da saúde e 64,7% com excesso de peso. Um total de 31,2% dos entrevistados 

relataram diagnóstico médico de alergias, com maior frequência para alergia a flores/plantas (41,2%), 

seguido de medicamentos (26,7%), poeira/mofo (10,2%) e outros (21,9%), que incluem alimentos, 

picada de insetos, temperatura, produtos de limpeza, cosméticos, metais, animais, cimento e lã. 

Conforme apresentado na Tabela 1, foi observada maior frequência de indivíduos alérgicos entre 

aqueles do sexo feminino (p<0,001), adultos (p=0,02) e de cor branca (p=0,043). Estudos apontam um 

aumento na incidência e na prevalência de doenças alérgicas globalmente, o que as tornam um 

preocupante problema de saúde pública (NUNES, 2003). Em concordância com o presente estudo, a 

rinite alérgica tem sido apontada como a mais comum das doenças alérgicas crônicas no mundo, 

atingindo aproximadamente 30% da população (SÁNCHEZ et al., 2016). Em um estudo similar 

desenvolvido com 200 pacientes de um ambulatório de especialidades em Montes Claros, MG, 

observou-se predomínio de indivíduos do sexo feminino (66,5%) e faixa etária predominante de 0 a 9 

anos (35%), sendo a rinite (22,8%) a doença alérgica mais observada (COELHO et al., 2018). É importante 

destacar ainda, que no presente estudo não houve a confirmação exata da etiologia das alergias, mas 

estudos apontam para uma complexa interação entre fatores genéticos e de exposição ambiental. Isso 

posto, alguns dos fatores que podem suscitar processos alérgicos gerais incluem dieta, obesidade, 

higiene, infecções, alérgenos ambientais, exposição à fumaça de cigarro e poluição do ar (COELHO et 

al., 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudou revelou uma prevalência de alergias não muito diferente do observado na média global. 

Destacam-se as alergias respiratórias, relacionadas principalmente à inalação de pólen/flores, 

provavelmente devido às atividades agrárias da região. Assim é importante que as equipes da APS 

avaliem a presença de pessoas sensibilizadas, de modo a evitar a cronicidade da doença e seus possíveis 

agravos.  

 

 

REFERÊNCIAS: 

COELHO, Magna Adaci de Quadros. CRUZ, Virgínia Dias. DUARTE, Raquel Marques Rodrigues. Perfil 

epidemiológico dos usuários do serviço de alergia do centro ambulatorial de especialidades Tancredo 

Neves. Revista Unimontes Científica, v. 20, n.1 - jan./jun. 2018. 

NUNES, Carlos. A epidemiologia das doenças alérgicas. Revista Portuguesa de Imunoalergologia, v. XI, 

p. 169-199, 2003. 



 
 

  

P
ág

in
a 

4
4

3
 

SÁNCHEZ, Jorge et al. Allergen immunotherapy: Mechanisms of action, and therapeutic and 

socioeconomic impact Consensus of the Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Imunología. 

Biomédica (Bogotá), v. 36, n. 3, p. 463-474, jul.-set. 2016. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP: Parecer número 3.219.633 aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UFFS. 

 
ANEXO 

Tabela 1 -  Distribuição de diagnóstico médico autorreferido de alergia conforme outras variáveis em uma 
amostra de adultos e idosos usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 
(n=1.443). 

 Alergias 

 Sim Não   

Variáveis n % n % p* 

Sexo (n=1.438)      <0,001 

     Masculino 98 23,6 318 76,4  

     Feminino 350 34,2 672 65,8  

Faixa etária (n=1.433)     0,020 

     Adulto  340 33,0 691 67,0  

     Idoso 107 26,6 295 73,4  

Cor da pele (n=1.432)     0,043 

     Branca 310 33,4 619 66,6  

     Outras 135 26,8 368 73,2  

 
*Teste do qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SOBRECARGA DOS PROFESSORES DA REDE BÁSICA FRENTE À 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Dáfne dos Santos Ribeiro.  

COAUTORES: Sara Julhia Robattini. 

ORIENTADOR: Helenice de Moura Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O cenário de pandemia pelo COVID-19 trouxe como demanda para a educação, o planejamento de 

ações que evitem, o máximo possível, prejuízos no processo ensino-aprendizagem dos escolares diante 

da exigência de fechamento das escolas como medida sanitária emergencial (PASINI; CARVALHO; 

ALMEIDA; 2020). O “ensino remoto”, como estratégia para responder à necessidade de rápida 

adaptação, exigiu transformação da prática habitual dos professores. Uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Península (2020) com 2.400 professores da educação básica de todo o Brasil mostrou que os 

professores estão sofrendo sobrecarga de trabalho durante a Pandemia do COVID-19, o que tem 

desencadeado diversos fatores agravantes à saúde. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo 

analisar os efeitos da pandemia na sobrecarga de trabalho de professores de escolas da rede municipal 

de ensino de municípios do interior do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, subprojeto do 

projeto integrado, intitulado “Educação gerontológica como estratégia promotora da interação 

multigeracional para o viver e envelhecer saudável” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Passo Fundo, parecer 467.889, CAAE22094513.4.0000.534. Foi realizado com 

professores da rede municipal de ensino fundamental dos municípios de Espumoso e Segredo, Rio 

Grande do Sul, que foram convidados a participar voluntariamente do estudo no mês de agosto de 2020. 

Participaram 22 professores, com idade entre 26 e 63 anos, e tempo de atuação na área de 6 à 28 anos. 

Considerando os aspectos éticos, os convidados marcaram a opção de concordância do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes de responderem o questionário. Os dados foram coletados por 
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questionário online que abordou os aspectos sociodemográficos e o autorrelato sobre qualidade do 

sono, prática de atividade física, estresse, sobrecarga de trabalho e uso de tecnologias durante a 

pandemia de COVID-19. A análise foi descritiva. Como resultado foi possível identificar que todos os 

participantes eram do sexo feminino. Mais da metade das professoras (63,6%) relataram estar 

trabalhando mais do que deveriam, em comparação com o período antes da pandemia do COVID-19, 

evidenciando a sobrecarga de trabalho, e 72,7% das participantes relataram sentir-se cansadas sem 

motivos aparentes. O estudo de Assunção e Abreu (2019), evidenciou que os professores cumprem sua 

carga horária em sala de aula e, ainda, exercem atividades extraclasse, o que os impede de praticar o 

autocuidado, desfrutar dos momentos de lazer, relações com os amigos e familiares. As longas jornadas 

de trabalho interferem no repouso e na recuperação das energias, aumentando a probabilidade de 

adoecer (ASSUNÇÃO; ABREU, 2019). Esta realidade revelada pelos autores, sugere que já havia uma 

demanda alta de trabalho no período anterior a pandemia. Na pesquisa feita pelo Instituto Península 

(2020), em consonância com os resultados obtidos no estudo que ora se apresenta, foi demostrado que 

61% dos professores são do sexo feminino e, também, que suas jornadas de trabalhado tem sido duplas 

ou até triplas durante a Pandemia do COVID-19, somando-se as horas de trabalho, ter que dar conta 

das atividades domésticas e da educação dos próprios filhos em casa; 53% sentem-se preocupados com 

sua própria saúde, levando-os a buscarem apoio psicológico, emocional e financeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir dos resultados obtidos, foi avaliado que a pandemia tem aumentado a sobrecarga das 

professoras da rede municipal de ensino, pois como a literatura mostra isso já era um fator recorrente 

que se agrava com a pandemia por COVID-19, por terem obrigações do trabalho e de casa. Cabe à escola 

oferecer suporte emocional e psicológico para amenizar os efeitos futuros que possam surgir. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSUNÇÃO, A. Á.; ABREU, M. N. S. Pressão laboral, saúde e condições de trabalho dos professores da 

Educação Básica no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, p. 1–16, 2019.  

Instituto Península. Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do 

Coronavírus no Brasil. p.1-24, 2020.  Disponível em: <https://www.institutopeninsula.org.br/wp-

content/uploads/2020/03/Pulso-Covid-19_-Instituto-Peni%CC%81nsula.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

PASINI, C. G. D.; CARVALHO, E. de; ALMEIDA, L. H. C. A educação híbrida em tempos de pandemia: 

algumas considerações. Observatório socioeconômico da COVID-19, UFSM, Santa Maria, RS, 29 jun. 

2020. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): parecer 467.889, 

CAAE22094513.4.0000.5342.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CUIDADOS COM A PELE PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR 

PRESSÃO DECORRENTES DO USO DE EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL: REVISÃO INTEGRATIVA DE 

LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daianne Caroline Tomasi.  

COAUTORES: Francielly Vieira de Carvalho, Giulia Krein da Silva, Hérique dos Santos 

ORIENTADOR: Thaís Dresch Eberhardt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 11 de março de 2020, foi anunciada a pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 14 dias após o primeiro caso ser confirmado no Brasil. Um fator 

importante na transmissibilidade dessa patologia é a alta carga viral no trato respiratório superior, 

mesmo entre pacientes pré-sintomáticos, que o distingue de outras doenças respiratórias (RAMALHO; 

FREITAS; NOGUEIRA, 2020). Diante desse fato, preconiza-se a precaução por aerossóis a todos os 

pacientes atendidos com Coronavírus, sendo recomendado o uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). O uso constante destes equipamentos pode provocar lesões por pressão (LP) em 

profissionais de saúde, quando estes são expostos a longas horas de trabalho utilizando os EPIs. Tem-

se como objetivo identificar os cuidados com a pele recomendados para a prevenção de LPs faciais 

devido ao uso de equipamentos de proteção individual durante a pandemia de COVID-19 em 

profissionais da saúde.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Para a construção da questão de revisão, utilizou-se a 

estratégia PICO (Population, Intervention, Comparison and Outcome) (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 
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2007). Assim, esta revisão foi realizada para responder à seguinte questão de revisão: em profissionais 

da saúde (P) quais cuidados (I) são recomendados para a prevenção de LPs faciais devido ao uso de EPIs 

durante a pandemia de COVID-19 (O)? Os termos usados nas buscas foram extraídos do Descritores em 

Ciências da Saúde: lesão por pressão, equipamento de proteção individual, dispositivo médico e 

infecções por coronavírus. As buscas foram realizadas em agosto de 2020 nas bases PubMed Central e 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram encontradas 120 publicações nas bases de dados, 104 foram 

excluídas após leitura do título e resumo, sendo incluídos quatro estudos. Uma abordagem seletiva para 

a extração de dados foi empregada nessa pesquisa, sendo analisados dados sobre o método e principais 

resultados. A qualidade da literatura incluída nesta revisão não foi priorizada, mas foi avaliada de acordo 

com o nível de evidência (NE). As publicações foram realizadas todas no ano de 2020, com origem no 

Brasil, Estados Unidos, Israel e Reino Unido. No que se refere ao tipo de produção, duas (50,0%) são 

cartas ao editor ou comentários, um (25,0%) editorial e uma (25,0%) opinião de especialista. Os estudos 

recomendam os seguintes cuidados com a pele: higienização com sabonete líquido com pH compatível 

com a pele (RAMALHO; FREITAS; NOGUEIRA, 2020) e com água morna (LONG et al., 2020); aplicar creme 

barreira sem álcool sobre a pele limpa nas áreas de contato direto do EPI, deixando secar por 90 minutos 

(DESAI et al., 2020); manter a pele seca (LONG et al., 2020); aplicar uma cobertura profilática como 

interface entre a pele e a área de fixação da máscara (DESAI et al., 2020; LONG et al., 2020; RAMALHO; 

FREITAS; NOGUEIRA, 2020); utilizar EPI facial corretamente com tamanho adequado (DESAI et al., 2020; 

LONG et al., 2020); promover alívio da pressão retirando a máscara a cada duas horas (GEFEN; OUSEY, 

2020; RAMALHO; FREITAS; NOGUEIRA, 2020); inspecionar a pele frequentemente observando sinais de 

dor, desconforto, hiperemia e lesões; e não colocar EPIs sobre áreas lesionadas sem o devido 

tratamento (RAMALHO; FREITAS; NOGUEIRA, 2020)  (NE=7). Identificou-se que as produções acerca da 

temática, além de ainda serem escassas, possuem baixo nível de evidência, sendo que todas 

representam opiniões de especialistas. Para que os profissionais da saúde possam fundamentar suas 

decisões em relação a esta temática, é necessária a realização de pesquisas, especialmente com forte 

nível de evidência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diversos cuidados com a pele são recomendados para a prevenção de LPs faciais devido ao uso de EPIs 

durante a pandemia de COVID-19, em profissionais da saúde. Porém, apresentam baixo nível de 

evidência, sendo necessária a realização de estudos nessa área. 

 

REFERÊNCIAS: 

DESAI, S. R. et al. COVID-19 and personal protective equipment: Treatment and prevention of skin 

conditions related to the occupational use of personal protective equipment. Journal Am Acad 

Dermatol, v. 83, n.2, p. 675-7,2020 

GEFEN, A.; OUSEY, K. J. Update to device-related pressure ulcers: SECURE prevention. J Wound Care, v. 

29, n.5, p. 245-59,2020 
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LONG, H. et. al. Protecting medical staff from skin injury/disease caused by personal protective 

equipment during epidemic period of COVID-19: experience from China. J Eur Acad Dermatol Venereol, 

v. 34, n.5, p. 919-21,2020 

RAMALHO, A. O.; FREITAS, P. S. S.; NOGUEIRA, P. C.Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico 

nos profissionais de saúde em época de pandemia. Estima, v.18, e0120,2020 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DA CAMADA DE 

SMEAR LAYER COM ÁCIDO TÂNICO 10% E 17% ATIVADO 

COM O EASY CLEAN 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniele Comin  

COAUTORES: Ana Paula Farina; Luara Presser Soldin; Mariana Souiljee Görgen. 

ORIENTADOR: Doglas Cecchin 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O sucesso do tratamento endodôntico está relacionado com a qualidade da limpeza e desinfecção do 

sistema de canais radiculares, obtido por meio da eliminação ou pelo menos redução do conteúdo 

contaminado do interior dos canais. Para atingir tais objetivos, os canais são submetidos ao preparo 

químico mecânico (Mafra et al, 2017), resultando na formação da camada de smear layer nas superfícies 

dos canais radiculares. Torabinejad et al (2003), demonstraram que a remoção dessa camada melhora 

a vedação dos canais radiculares e facilita a penetração de medicamento intracanal. Devido a 

necessidade de remoção desta camada para um prognóstico favorável do tratamento endodôntico, este 

estudo tem por objetivo testar o ácido tânico 10% e 17% agitado pelo Easy Clean para a remoção da 

camada de smear layer das paredes dos canais radiculares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Antes do início das etapas experimentais, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade de Passo Fundo (UPF) e aprovado (Número do Parecer: 3.671.499). Foram selecionados 

40 dentes humanos extraídos com uma raiz e um único canal, doados pelo Banco de Dentes da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. Foram padronizados em comprimento de 

12mm de comprimento. Após, foram instrumentados com limas rotatórias do sistema Protaper Next 
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até o tamanho X3 e irrigados com água destilada, as raízes foram fragmentadas em duas partes, cada 

parte foi marcada para ficar as divisões dos 3 terços, cervical, médio e apical e enviadas para análise em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para verificar se há presença de smear layer. Após feita a 

análise, as partes serão unidas com resina composta e inseridas em cera para simular os tecidos 

periapicais e evitar extravasamento das substâncias durante os procedimentos de irrigação final. As 

raízes serão randomizadas em 4 grupos de acordo com a substância irrigante (n=10): a Água Destilada 

(grupo controle), EDTA 17%, Ácido Tânico 10% e 17%. Todas as substâncias serão introduzidas no canal 

radicular usando agulhas de aço inoxidável. A agulha será inserida 1mm aquém do comprimento de 

trabalho determinado em cada canal radicular. Após inserida a substância, o Easy Clean será introduzido 

2mm aquém do comprimento de trabalho e operado com um movimento rotatório. Serão 3 ciclos de 

20 segundos, sendo que após cada ciclo de 20 segundos, a substância será renovada e ativada 

novamente, até que se completem os 3 ciclos. Depois de irrigados, os dentes serão divididos em duas 

partes novamente e será realizada uma segunda avaliação utilizado o MEV para analisar a capacidade 

das substâncias na remoção da smear layer em locais idênticos ao da primeira avaliação. A capacidade 

de remoção de smear layer de cada substância será avaliada pela Análise de Variância e para identificar 

diferenças entre os grupos pelo teste de Tukey. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Resultados ainda não foram obtidos. Foi realizado o preparo das amostras. Elas foram instrumentadas, 

clivadas e enviadas para análise no Microscópio Eletrônico de Varredura. Como esse equipamento ficou 

sem uso em todo esse tempo em que a Universidade ficou fechada, não foi possível realizar a análise 

dessas amostras. Estamos no aguardo da avaliação das amostras pelo setor de MEV. 

 

REFERÊNCIAS: 

MAFRA, S.C.; GIRELLI, C.F.M.; XAVIER, V.F.G.; LACERDA, M.F.L.; LACERDA, G.P.; COELHO, R.G. A eficácia 

da solução de EDTA na remoção de smear layer e sua relação com o tempo de uso: uma revisão 

integrativa. RFO, v. 22, n. 1, p. 120-129, 2017.  

TORABINEJAD, M.; KHADEMI, A.A.; BABAGOLI, J.; CHO, Y.; JOHNSON, W.B.; BOZHILOV, K.; KIM, J.; 

SHABAHANG, S. A New Solution for the Removal of the Smear Layer. J Endod, v. 29, n. 3, p. 170-175, 

2003.       

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 3.671.499 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DO USO DE UM NOVO IRRIGANTE FINAL 

EXPERIMENTAL NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DO MATERIAL 

OBTURADOR À DENTINA RADICULAR – ESTUDO IN VITRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Douglas Bernardo Junges  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Matheus Albino Souza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O preparo químico-mecânico(PQM) é caracterizado pela ação das substâncias químicas auxiliares e ação 

mecânica dos instrumentos endodônticos, sendo fundamental no tratamento endodôntico. No entanto, 

durante a realização do PQM, ocorre a liberação de raspas de dentina, que, associadas aos componentes 

orgânicos, microorganismos e substâncias químicas auxiliares, dão origem a uma camada denominada 

de smear layer. Esta camada adere à superfície dentinária e promove a obliteração dos túbulos 

dentinários, impedindo a penetração da substância química auxiliar, da medicação intracanal e do 

cimento obturador no interior dos túbulos dentinários, aumentando a microinfiltração de 

microorganismos pelo cimento obturador e diminuindo a resistência de união do material obturador à 

dentina radicular. Neste cenário, a remoção da camada de smear layer se faz necessária.Este estudo 

tem objetivo avaliar a influência do uso de um novo irrigante final experimental na resistência de união 

do material obturador 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trinta dentes humanos unirradiculares extraídos foram utilizados para o presente estudo. Os canais 

radiculares foram preparados e as amostras foram divididas, aleatóriamente, em 5 grupos (n=10), de 

acordo com os protocolos de irrigação final testados: G1 – água destilada; G2 – QMIX; G3 – novo 
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irrigante final experimental. As dez raízes de cada grupo foram obturadas com o cimento AH Plus. Após 

21 dias, as amostras foram posicionadas em uma cortadeira metalográfica, obtendo-se 50 discos por 

grupo (n=5x10=50) contendo dentina + material obturador. Os discos foram submetidos ao teste de 

push-out e a resistência de união foi calculada em MPa. No microscópio óptico, foram observados e 

classificados os padrões de falha no material obturador de cada amostra, como segue: 1) Falha adesiva; 

2) Falha coesiva; 3) Falha mista. A análise estatística específica foi realizada para cada uma das variáveis 

avaliadas. O nível de significância foi de 5%. Os resultados mostraram que o uso do novo irrigante final 

experimental promoveu um aumento da resistência de união do material obturador à dentina radicular 

quando comparado ao grupo controle (p>0,05). Além disso, foi observado maior índice de falha de 

coesiva em todos os grupos do estudo, sem diferença estatisticamente significante entre os mesmos 

(p>0,05).No intuito de contornar as limitações do QMix, foi proposto um novo irrigante, composto por 

ácido glicólico, clorexidina e um agente surfactante. De acordo com os resultados do presente estudo, 

o novo irrigante final testado apresentou resultados similares ao QMix no que diz respeito aos valores 

de resistência de união, e superior ao grupo controle. O ácido glicólico promove, de forma efetiva, a 

desmineralização do esmalte e da dentina coronários, favorecendo a remoção de smear layer e adesão 

de materiais adesivos nestas superfícies. A clorexidina é uma base forte da família das bisbiguanidas 

que apresenta propriedades catiônicas, sendo considerada um efetivo agente antimicrobiano contra 

patógenos endodônticos. Além disso, a clorexidina não interfere negativamente na adesão do material 

obturador à dentina radicular. Por fim, a adição de um agente surfactante à composição de uma solução 

irrigante pode ser benéfica para a sua ação no interior do canal radicular. O agente surfactante promove 

a redução da tensão superficial e aumenta a molhabilidade de uma solução, melhorando sua eficácia 

na penetração em profundidade dos túbulos dentinários, contribuindo para uma maior limpeza do 

sistema de canais radiculares. Diante dos resultados obtidos, o novo irrigante final pode representar 

uma alternativa como irrigante final, além de ter um baixo custo de preparação quando comparado ao 

Qmix.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O novo irrigante final experimental a resistência de união do material obturador à dentina radicular, de 

forma similar ao irrigante final QMix.  

 

REFERÊNCIAS: 

Stojicic, s; shen, y; qian, w; johnson, b; haapasalo, m. Antibacterial and smear layer removal ability of a 

novel irrigant, qmix, int endod j, 2012, v.45, n 4, p.363-71. 

Cecchin, d.; farina, a.p.; vidal, c.; bedran-russo, a.k. a novel enamel and dentin etching protocol using α-

hydroxy glycolic acid: surface property, etching pattern, and bond strength studies. Oper dent. 2018, v. 

43, p. 101-110. 
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Ferraz, c.c.; gomes, b.p.; zaia, a.a.; teixeira, f.b.; souza-filho, f.j. In vitro assessment of the antimicrobial 

action and the mechanical ability of chlorhexidine gel as an endodontic irrigant. J endod, 2001, v. 27, p. 

452-5. 

Mohammadi, z.; abbott, p.v. The properties and applications of chlorhexidine in endodontics. Int endod 

j, 2009, v. 42, p.28 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Protocolo número 016/2014 

 

ANEXOS 

Tabela 1.   Média (desvio padrão) da resistência de união do material obturador à dentina radicular 

(MPa) e o percentual dos padrões de falha (%) dos protocolos de irrigação testados. 

Grupo n Resistência de união Padrões de falha Adesiva Mista Coesiva 

1. DW a 50 2.61 (1.38) 8.00 2.00 90.00 

2. QMix b 50 10.02 (3.58) 10.00 20.00 70.00 

3. Novo Irrigante Final b 50 10.77 (2.74) 16.00 8.00 76.00 

* Letras minúsculas diferentes indicam, na coluna, diferenças estatisticamente significantes (p<0,05).  

** DW, água destilada. 

Os resultados mostraram que o uso do novo irrigante final experimental promoveu um aumento da 

resistência de união do material obturador à dentina radicular quando comparado ao grupo controle 

(p<0,05) sendo similar ao Qmix.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NATUREZA E SAÚDE: A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO 

CONTATO COM ESPAÇOS VERDES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eryc Luan Dias 

COAUTORES: Anderson Moraes da Silva, Thaís Ascoli Morrete, Rhaíssa Biondo da Silva e Humberto 
Gazola. 

ORIENTADOR: Carla Denise Tedesco, Gladis Hermes Thomé e Noeli Zanella. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto de extensão Apoio ao Uso Público em Unidades de Conservação e Áreas de Preservação 

(ICB/UPF), é desenvolvido em contato com a natureza. Entre as atividades do projeto estão trilhas 

guiadas, percorridas com grupos de pessoas dentro do campus, além de avaliar e propor trilhas em 

outras áreas protegidas da região. Trilhas são uma ótima opção de promoção da educação ambiental, 

além de proporcionar contato direto com a natureza, o que traz sensação de bem-estar às pessoas, 

beneficiando a saúde física e mental.  Entretanto, o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-

19 afetou as atividades presenciais restringindo, entre outras coisas, o contato das pessoas com a 

natureza. A pandemia tem gerado medo e diversas manifestações psiquiátricas na sociedade (DUBEY et 

al., 2020). Este estudo teve como objetivo compreender a relação entre natureza e bem-estar e 

identificar que meios alternativos as pessoas buscaram para manter o contato com a natureza durante 

o isolamento social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma revisão da literatura com as seguintes etapas: 

definição do objetivo da pesquisa, seleção das bases de dados, identificação das palavras-chave, seleção 

dos artigos compatíveis e extração de dados. 

Para a pesquisa sobre a relação entre natureza e bem-estar, foram selecionadas as seguintes bases de 

dados: Scopus, Science direct, e Scielo, utilizando as palavras-chave “Nature”, “Health”, “Gardening” e 
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“Trails”, com publicações entre 2017 e 2020. Para a pesquisa sobre a pandemia e o isolamento social, 

foram utilizadas as mesmas bases de dados e palavras-chave “Pandemic”, “Mental Health” e “Covid19” 

com publicações entre 2019 e 2020. 

Encontramos 621 artigos no total, 218 associando a pandemia da covid-19 com saúde mental e 403 

sobre a relação entre natureza e saúde. A maioria dos artigos abordava diversos assuntos sobre 

diferentes aspectos da saúde e bem-estar humano, demonstrando a importância do contato com a 

natureza.  

De acordo com Martin et al. (2020), manter o contato com a natureza está positivamente relacionado 

à própria saúde e bem-estar do indivíduo, bem como sua propensão a agir de forma a proteger a saúde 

do planeta. A relação homem-natureza gera influências benéficas em amplo aspecto da saúde, como 

por exemplo, melhora na frequência cardíaca e na diabetes tipo 2, entre outras (TWOHIG-BENNETT; 

JONES, 2018). A diminuição do contato com a natureza, resulta em uma série de problemas de saúde e 

de comportamentos, especialmente nas crianças (SOGA et al., 2017).  

A interação entre o indivíduo e as plantas, inclusive no interior das residências, pode gerar um 

sentimento de bem-estar. Entre as alternativas que as pessoas encontraram para manter o contato com 

a natureza, estão os programas e séries de televisão. Assistir documentários sobre a natureza, além de 

outros benefícios, também motivaram doações para organizações ambientais (MARTIN et al., 2020). 

Outro modo de alcançar a natureza durante o isolamento é a partir da jardinagem, que possui inúmeros 

benefícios à saúde física e psicológica podendo, numa perspectiva de longo prazo, aliviar e prevenir 

diversos problemas de saúde enfrentados pela sociedade atual, além de serem espaços acessíveis para 

todos os tipos de pessoas (SOGA et al,. 2017).  

Mesmo em tempo de pandemia, quando muitas pessoas são forçadas a ficar em isolamento, manter o 

contato com a natureza traz benefícios à saúde física e mental, proporcionando sensação de bem-estar. 

Existem diversas maneiras de manter o contato com a natureza, seja através do cultivo de plantas no 

interior das residências, manutenção de jardins e hortas (SOGA et al., 2017) ou até mesmo, através do 

uso da tecnologia para a visualização de áreas verdes (MARTIN et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após a análise dos dados coletados percebemos que a natureza é fundamental tanto para a saúde, 

quanto para o bem-estar das pessoas. O distanciamento social e ambiental, podem trazer prejuízos em 

relação a saúde. É interessante também ressaltar, como o homem é dependente dos espaços verdes, 

não podendo substitui-los pelas “selvas de pedra” que são as cidades. Sabendo disso, é fundamental 

encontrar métodos alternativos para esse contato com os espaços verdes. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512030534X#bib152
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512030534X#bib152
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

AUTOPERCEPÇÃO DO COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO 

EM ADULTOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eva Brenda Santos Silva. 

COAUTORES: Gustavo Olszanski Acrani, Ivana Loraine Lindemann, Raimundo Maurício dos Santos, 
Ueslei Mossoi Tribino. 

ORIENTADOR: Regina Inês Kunz. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS:  

O comportamento sexual de risco leva ao comprometimento da qualidade de vida, uma vez que essa 

conduta está relacionada à exposição a situações danosas à própria saúde, tais como Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) (GIRMAY; MARIYE, 2019). Isso pode ocorrer, muitas vezes, em virtude 

da não utilização de preservativo durante a relação sexual. Por isso, tem-se como objetivo analisar a 

autopercepção do comportamento sexual de risco em adultos usuários da Atenção Primária à Saúde 

(APS) de um município do norte do Rio Grande do Sul (RS).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal realizado em 34 unidades urbanas de APS do município de Passo 

Fundo, RS. A coleta de dados ocorreu de maio a agosto de 2019, por estudantes do Curso de Medicina, 

previamente treinados, por meio da aplicação de questionário a usuários que aguardavam atendimento 

médico nesses locais. Selecionou-se como critérios de exclusão: gestantes, acamados e pessoas com 

deficiências que as impedissem de responder o questionário, e de inclusão foram a idade de 18 a 59 

anos e ambos os sexos. Após dupla digitação e validação dos dados pelo software free EpiData, foi 

realizada estatística descritiva pelo software free PSPP, calculada a prevalência de comportamento 

sexual de risco e verificada a diferença da distribuição do desfecho em relação às variáveis sexo, idade, 
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cor da pele autorreferida, escolaridade, situação conjugal, renda, número de parceiros sexuais nos 

últimos 12 meses e uso de preservativo (teste do qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). A 

autopercepção do comportamento sexual foi avaliada por meio da pergunta: Em relação às doenças 

sexualmente transmissíveis, o seu comportamento é: sem risco; de risco médio; de alto risco; não sabe 

informar. Para fins de análise, a variável foi dicotomizada considerando como positivos para o desfecho 

os participantes que responderam diferente de sem risco. O protocolo do estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob 

Parecer de nº 3.219.633. A amostra foi constituída de 958 usuários e, quanto ao perfil socioeconômico, 

observou-se, conforme demonstrado na Tabela 1, predomínio de mulheres (72,8%), com idade entre 

30 e 39 anos (27%), cor da pele branca (63,6%), até 8 anos de escolaridade (40,4%), com cônjuge 

(75,3%), renda de até um salário mínimo (74,5%), com apenas um parceiro sexual nos últimos 12 meses 

(89,9%) e o não uso de preservativos (61,8%). A prevalência de comportamento sexual de risco em 

adultos foi de 15,6%, com diferença significativa em relação à situação conjugal e ao número de 

parceiros sexuais nos últimos 12 meses (Tabela 2). Diante disso, verificou-se que a prevalência de 

comportamento sexual de risco nos adultos abordados no estudo foi superior à encontrada na literatura 

(MARTINS et al., 2018). Também, houve relação importante entre o desfecho e a situação conjugal e o 

número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses, o que pode estar associado à exposição a múltiplos 

parceiros (MARTINS et al., 2018). Ademais, a literatura aponta a presença de comportamento sexual de 

risco em jovens (GIRMAY; MARIYE, 2019), mas são poucos os estudos em relação ao comportamento 

sexual de risco em adultos, reforçando assim, a importância dos achados. 

 

CONCLUSÃO: 

É notável a importância dessa pesquisa para a APS, visto que há escassez de dados sobre essa temática. 

Tal estudo pode contribuir com a elaboração e intensificação de medidas de educação sexual para a 

população adulta, a exemplo do uso adequado e consciente de preservativos, visando ao 

comportamento sexual de menor risco. 

 

REFERÊNCIAS: 

MARTINS, D. C. et al. Comportamento sexual e infecções sexualmente transmissíveis em mulheres de 

apenados. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 26, e3043, 2018. Epub 11 Oct. 

2018.  doi.org/10.1590/1518-8345.2568.3043. Accesso em 26 Ago. 2020. 

GIRMAY, A.; MARIYE, T. Risky sexual behavior practice and associated factors among secondary and 

preparatory school students of Aksum town, northern Ethiopia, 2018. BMC Res Notes, v. 12, n.1, p. 698, 

26 Oct. 2019. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): nº 3.219.633. 

https://doi.org/10.1590/1518-8345.2568.3043
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ANEXOS:  

 

*Salário mínimo = R$ 998,00 

 

 

 

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 

Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=901)   

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 

Número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses (n=812)   

1 730 89,9 

≥2 82 10,1 

Uso de preservativo (n=829)   

Sim 317 38,2 

Não 512 61,8 
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Tabela 2 - Prevalência do comportamento sexual de risco conforme outras características de 

usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=958). 

 Com desfecho Sem desfecho  

Variáveis n % n % p* 

Situação conjugal     <0,001 

Com cônjuge 91 13,4 586 86,6  

Sem cônjuge 38 25,8 109 74,1  

Número de parceiros sexuais nos últimos 12 

meses 
    <0,001 

1 102 14,0 627 86,0  

≥2 24 29,3 58 70,7  

*Qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL E TRATAMENTO DA GESTANTE E 

DO PARCEIRO EM CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM 

MUNICÍPIO DO NORTE GAÚCHO ENTRE 2010 A 2018 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eva Brenda Santos Silva 

COAUTORES: Raimundo Maurício dos Santos, Renata dos Santos Rabello e Ueslei Mossoi Tribino. 

ORIENTADOR :Renata dos Santos Rabello. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

INTRODUÇÃO: 

A sífilis é caracterizada como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria 

Treponema Pallidum, podendo ser transmitida verticalmente ao feto durante a gestação ou no 

momento do parto, de modo a ser conhecida, nesse caso, como sífilis congênita (CONCEICAO; CAMARA; 

PEREIRA, 2019). Nesse sentido, nota-se a evolução quantitativa do número de casos de sífilis em cidades 

do estado do Rio Grande do Sul, a exemplo de Passo Fundo, localizada no planalto gaúcho, 

demonstrando ineficiência do sistema de saúde, tendo em vista que a realização do pré-natal de forma 

adequada, juntamente ao tratamento da sífilis materna e do parceiro colaboram para a diminuição e 

prevenção primária dessa doença. Diante disso, objetivou-se analisar a frequência da realização do 

exame pré-natal, tratamento das gestantes e de seus parceiros sexuais em casos positivos de sífilis, na 

cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo tratou-se de um estudo observacional ecológico descritivo, de caráter exploratório, 

com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio do Sistema de Informação e Agravos 
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de Notificação (SINAN), além do uso de estimativas populacionais de mulheres em idade fértil 

encontradas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O período de análise foi o 

de 2010 a 2018, tendo como população de estudo os casos de notificação de sífilis gestacional da cidade 

em questão. Além disso, usou-se o cálculo da frequência relativa e absoluta das parturientes que 

realizaram o pré-natal. Ademais, por se tratar de dados secundários, não foi necessária a aprovação do 

trabalho no Comitê de Ética e Pesquisa (CONEP). No período de análise foram notificados 470 casos de 

sífilis congênita, sendo que 84,3% desses casos realizaram o pré-natal.  Das gestantes, 48,3% realizaram 

o exame de forma inadequada e 27,4% não o realizaram. Em relação aos parceiros, 52,1% não 

realizaram o tratamento. A falta de adesão ao tratamento pelos parceiros das parturientes pode estar 

relacionada à escassa presença masculina na assistência à saúde, uma vez que isso antigamente era 

relacionado ao papel da mulher na sociedade (CAMPOS et al., 2012). Nesse sentido, apesar de a maioria 

das mulheres terem realizado o pré-natal, ainda ocorreu aumento do número de casos de sífilis 

congênita. Isso demonstra que ações educacionais e medidas de prevenção devem ser intensificadas e 

melhoradas, sobretudo com o intuito de se buscar as causas da não adesão ao tratamento do parceiro 

e da inadequação da terapêutica materna.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, o presente trabalho buscou apresentar novas informações sobre a sífilis congênita para o 

município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, além de ter como limitação o uso de fontes secundárias 

do SINAN que estão sujeitas a subnotificações e sub-registros de informações.   

 

REFERÊNCIAS 

CONCEICAO, Hayla Nunes da; CAMARA, Joseneide Teixeira; PEREIRA, Beatriz Mourão. Análise 

epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 

43, p. 1145-1158, 2018. Epub Mar 09, 2020.  doi.org/10.1590/0103-1104201912313. Acesso em 28 

Ago. 2020. 

CAMPOS, A.L. de A. et al. Sífilis em parturientes: aspectos relacionados ao parceiro sexual. Rev. Bras. 

Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 34, n. 9, p. 397-402, 2012. Ebub Sept. 2012. Access on 28 

Aug.  2020.  https://doi.org/10.1590/S0100-72032012000900002. 

 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

Por se tratar de um estudo com dados secundários, não foi necessário aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CONEP). 
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ANEXOS 

 

Tabela 2. Caracterização da sífilis congênita em Passo Fundo, RS, de 2010 a 2018.  

Variáveis N % 

Idade da criança no diagnóstico (n=470)     

Menos de 7 dias 466 99,1 

7 a 27 dias 

28 a 354 dias                                                                           

1 ano 

Diagnóstico Final 

Sífilis congênita recente 

Aborto por sífilis 

Natimorto por sífilis 

Faixa Etária da Mãe 

10 a 14 anos 

15 a 19 anos 

20 a 29 anos 

30 a 39 anos 

40 anos ou mais 

Ignorado 

Escolaridade da Mãe 

Analfabeto 

1ª a 4ª série incompleta 

4ª série completa 

5ª a 8ª série incompleta 

Fundamental completo 

Médio Incompleto 

Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

Não se aplica 

Ignorado 

Realização de Pré-natal 

Sim 

Não 

Ignorado 

Momento do Diagnóstico da Sífilis Materna 

Durante o pré-natal 

No momento do parto/curetagem 

Após o parto 

Não realizado 

Ignorado 

Esquema de Tratamento Materno 

Adequado 

2 

1 

1 

 

414 

39 

17 

 

3 

95 

240 

117 

14 

1 

 

3 

22 

4 

181 

70 

72 

122 

16 

15 

1 

11 

 

396 

61 

13 

 

331 

120 

10 

1 

8 

 

38 

0,4 

0,2 

0,2 

 

88,1 

8,3 

3,6 

 

0,6 

20,2 

51,1 

24,9 

3 

0,2 

 

0,6 

4,3 

0,8 

35 

13,5 

13,9 

23,6 

3,1 

2,9 

0,2 

2,1 

 

84,3 

13 

2,8 

 

70,4 

25,5 

2,1 

0,2 

1,7 

 

8,1 
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Inadequado 

Não realizado 

Ignorado 

Parceiro Tratado 

Sim 

Não 

Ignorado 

227 

129 

76 

 

126 

245 

99 

48,3 

27,4 

16,2 

 

26,8 

52,1 

21,1 

   

  Fonte: Sistema de Agravos de Notificação (Sinan). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

[X] Resumo        [  ] Relato de experiência        [  ] Relato de Caso 

 

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DO DESGASTE 

DENTAL  

 

Autor principal: Evilin Marcolin 

Coautores: Audrea D. Nogueira 

Orientador: Márcia Borba 

Universidade: Universidade de Passo Fundo  

 

Introdução:  

O desgaste do dente em contato com diferentes materiais restauradores antagonistas é um grande 
problema clínico na Odontologia, e tendo em vista as diversas consequências clínicas que o mesmo pode 
desencadear, torna-se relevante um estudo para verificar os mecanismos envolvidos nesse desgaste 
(Anusavice, 2013; Heintze et al., 2019). Assim, o objetivo desse estudo é caracterizar qualitativamente 
o padrão de desgaste do dente humano avaliado contra uma vitro-cerâmica reforçada com leucita e 
uma resina nano-cerâmica em um ensaio de simulação do ambiente oral. 

 

Desenvolvimento: 

Foram confeccionados corpos-de-prova (CPs) da vitro-cerâmica reforçada com leucita (VL) e de uma 

resina nano-cerâmica (RN) utilizando blocos para CAD-CAM. CPs de forma quadrangular e 1,2 mm de 

espessura foram obtidos através do corte dos blocos em cortadeira metalográfica e polimento com lixas 

de carbeto de silício. Após, os CPs foram cimentados com cimento resinoso a um substrato análogo à 

dentina. Foram confeccionados 24 CPs por grupos experimental, divididos de acordo com o tempo do 

ensaio de simulação do ambiente oral (n=8): 100.000, 250.000 e 500.000 ciclos. 

Após, foi realizado o ensaio de desgaste em cicladora mecânica pneumática, com frequência de 2 Hz, 

em água à 37o C. Os CPs foram posicionados no equipamento com inclinação de 30 graus e uma carga 

de 49 N foi aplicada. Cúspides de pré-molares humanos foram preparadas e utilizadas como antagonista 

durante o ensaio. Análise qualitativa do desgaste dental foi realizada após o ensaio utilizando 

Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Foram observados padrões distintos de dano para o dente avaliado com os diferentes materiais, como 
observado na Figura1. Os dentes avaliados com a VL como antagonista apresentam um padrão agressivo 
de desgaste, com presença de micro-trincas e fraturas de esmalte com exposição da dentina. Já os 
dentes avaliados contra a RN têm um padrão leve de desgaste do esmalte com presença de ranhuras 
características de micro plasticidade e micro fraturas localizadas apenas em esmalte. Ainda, foi 
encontrado um aumento progressivo dos danos de superfície (trincas e fraturas) no dente humano a 
medida que o ensaio foi realizado com maior número de ciclos, independente do material restaurador 
utilizado. 

Os dois materiais restauradores utilizados no estudo possuem características e propriedades mecânicas 

diferentes entre si (Nogueira et al., 2020), o que pode influenciar diretamente no padrão de desgaste 

que cada um proporciona ao dente antagonista e a si mesmo, a curto e a longo prazo. A cerâmica, por 

exemplo, é um material conhecido por ter um comportamento friável, o que auxilia na sua resistência, 

porém, causa um desgaste mais severo do dente quando comparado a resina nano-cerâmica (RN), que 

proporciona um desgaste muito mais leve ao dente, conservando suas propriedades e anatomia 

(Anusavice, 2013). 

 

Considerações Finais:  

O padrão de desgaste do dente humano é menos agressivo quando a resina nano-cerâmica é usada 

como material antagonista em comparação com a vitro-cerâmica reforçada por leucita.  Ao longo do 

tempo há um aumento progressivo dos danos de superfície do dente. 

 

Referências:  

ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H. R. Phillips Materiais Dentários, 12a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013.  

HEINTZE, S. D.; REICHL, F. X.; HICKEL, R. Wear of dental materials: Clinical significance and laboratory 

wear simulation methods - A review. Dental Materials Journal. v.38, n.3, p.343-353, 2019. 

NOGUEIRA, A.D.; CORAZZA, P.H.; PECHO, O.E.; PEREZ, M.M.; BORBA, M. Effect of cementation on the 

mechanical behavior of a nano ceramic resin. Ceramica. v.66, p.236-42, 2020. 
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P
ág

in
a 

4
6

7
 

Anexos:  

 

Figura 1 - Imagens de MEV da microestrutura dos dentes antagonista após o ensaio de desgaste. Nas 
imagens (a) e (b) é possível observar no esmalte (E) antagonista à RN a presença de ranhuras. Nas 
imagens (c) e (d) observa-se na superfície antagonista à VL a presença de trincas no esmalte e micro-
trincas na dentina (D) exposta. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

CRISE CELÍACA EM PUÉRPERA DE 27 ANOS: UM RELATO DE 

CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Cristine Zanotto;  

COAUTORES: Ana Victória Reichert, Anna Laura Barp,  Fernanda Bamberg, Gabriel Moojen de Jesus, 
Gabriela Roggia, Jaisson Domingues, Luiz Grando, Milena Bellinaso, Mylena Bruschi, Nathalia da Costa 
Portella, Naura Marcon, Nicolle Mesquita Salvadori, Saulo de Azeredo, Victor Vasconcelos da Silva, 
Vinicius Pasetto, Vitor Horbach, Vitória Bordignon, Yasmynni Escher. 

ORIENTADOR: Kalil Fontana e Daniel Navarini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Doença Celíaca (DC) é uma patologia intestinal com acomentimento sistêmico caracterizada por lesão 

na mucosa do Intestino Delgado (ID), desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos com 

predisposição imune. O diagnóstico é feito por sorologia e biópsia. Em raros casos, a DC pode cursar 

com complicações como a crise celíaca (CC), com falência intestinal aguda, diarreia, distúrbios 

metabólicos, coagulopatia e infeções bacterianas após gatilhos imunes. O presente caso relata as 

manifestações típicas e o possível desfecho para a crise celíaca, sendo de suma importância para a 

comunidade acadêmica devido a infrequência e complexidade. Demonstra, portanto, a necessidade de 

mais estudos sobre o assunto para melhorar o manejo e evitar os piores desfechos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Mulher, 27 anos, puérpera, interna após 15 dias de diarréia em grande quantidade, com cólicas 

abdominais e perda de 2 quilos de peso no período. Em investigação inicial com laboratoriais e análise 

fecal com coprocultura, se evidenciou coagulopatia, hipoalbuminemia, hipocalemia, leucócitos fecais 

positivo e cultura bacteriana para klebsiella spp. Foram iniciados antibioticoterpia, terapia nutricional 

parenteral (NPT) e realizada correção da coagulopatia para realização de exames endoscópicos. EDA 

revelou intensa atrofia das pregas duodenais (ID). Colonoscopia e entero-ressonância normais. Biópsia 
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confirmou ausência de vilosidades (Marsh 3c) e marcadores para doença celíaca (DC) alterados. 

Paciente evoluiu com septicemia e faleceu por complicações infecciosas após longo período de 

internação hospitalar. 

A DC é uma enteropatia sistêmica caracterizada por lesão na mucosa do ID, desencadeada pela ingestão 

de glúten em indivíduos com predisposição imune (HLA-II)¹. Caracteriza-se por inflamação da mucosa, 

atrofia de vilosidades e hiperplasia de criptas, que ocorrem após a exposição ao glúten.² A clínica inclui 

diarréia, distensão abdominal e restrição no crescimento. A investigação diagnóstica engloba sorologias 

e biópsia de ID (padrão-ouro). Os marcadores utilizados são auto-anticorpos antiendomísio e 

antitransglutaminase tecidual e anticorpos anti-gliadina, que sem biópsia não confirmam diagnóstico.² 

A DC raramente apresenta complicações. Mais frequente em mulheres e crianças, a crise celíaca (CC) é 

uma complicação rara e aguda da DC, que pode causar falência intestinal aguda, com diarreia, distúrbios 

metabólicos, coagulopatia e infeções por germes encapsulados. Sua fisiopatologia ainda é 

desconhecida, entretanto acredita-se ser uma combinação de inflamação grave da mucosa, ativação 

imune e interrupção dos padrões normais de motilidade, que podem ocorrer após gatilhos como 

cirurgias, infecções e gravidez.³ Os critérios diagnósticos incluem progressão rápida dos sintomas, 

necessidade de hospitalização e/ou NPT, desidratação, disfunção neurológica e/ou renal (eletrólitos), 

acidose metabólica, hipoproteinemia, perda de peso e testes positivos para DC.³ O tratamento consiste 

em suporte intensivo e dieta sem glúten.¹ O presente relato de caso corrobora com os achados da 

literatura mundial, uma vez que a paciente apresentou algumas das características clínico-

epidemiológicas mais prevalentes da crise, como sexo feminino, início do quadro após gravidez com 

diarreia e cólicas abdominais e ausência de diagnóstico prévio de doença celíaca. Além disso, os critérios 

diagnósticos foram preenchidos, como necessidade de hospitalização, resultados de biópsia intestinal 

e dos testes sorológicos positivos para doença celíaca, hipoalbuminemia e alteração de eletrólitos. A 

evolução do quadro também ocorreu conforme os casos mundiais, com necessidade de manejo em 

centro de terapia intensiva.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A CC é uma rara forma de apresentação da DC. Ela pode cursar com instabilidade hemodinâmica e 

metabólica grave e necessidade de cuidado intensivo. Este relato de caso contribui para a comunidade 

acadêmica devido a sua raridade e complexidade. Assim, mais estudos acerca do assunto são 

necessários para um correto delineamento de todos os aspectos da doença, com o objetivo de aumentar 

a acurácia diagnóstica, melhorar o manejo e, com isso, evitar desfechos sombrios. 

 

REFERÊNCIAS: 
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disease: A case report. BMC Gastroenterol. 2018;18(1):18–21. 

[2] Kelly MD. Diagnosis of celiac disease in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E O CORONAVÍRUS: UM RISCO 

OCUPACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Cristine Zanotto.  

COAUTORES: Mateus José Dutra, Victória Zamprogna, Milena Costa Beber 

ORIENTADOR: Juliane Bervian 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 30 de janeiro de 2020 foi declarada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia mundial 

de COVID-19, doença que até meados de dezembro de 2019 era inexistente, iniciou com surtos 

epidêmicos na China e se espalhou para o mundo. O Brasil declarou Emergência Nacional de Saúde 

Pública em 3 de fevereiro de 2020 e desde então vem sofrendo as consequências dessa grave patologia. 

(SOUZA, W. M. DE et al., 2020) 

Sabe-se que, nesse período, os profissionais da saúde estavam sob alto risco de contaminação pelo 

COVID-19 mesmo tomando todos os devidos cuidados como lavagem das mãos e o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) (YE, G. et al., 2020). 

Por isso, este trabalho tem como objetivo analisar as formas de contaminação e de susceptibilidade às 

quais profissionais da área da saúde, com ênfase a médicos e dentistas, estão submetidos. A informação 

sobre esse tema é de suma importância para que maiores precauções possam ser tomadas a fim de 

evitar evidente risco ocupacional.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, pode ter apresentação leve, moderada, grave ou 

crítica. As principais manifestações clínicas são febre, tosse, dispneia, fadiga, mialgia e até Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG). Também pode cursar com cefaleia, tontura, diarreia, náusea, vômito, 
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ageusia e anosmia. A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva e contato próximo entre 

humanos e, no Brasil, uma pessoa infectada pode contaminar outras 3. (SOUZA, W. M. DE et al., 2020)  

Os profissionais que estão mais próximos dos pacientes com COVID-19 sintomáticos e assintomáticos, 

como médicos, enfermeiros e dentistas, têm maior risco de infecção. Segundo Meng et al (2020), em 

fevereiro, um total de 1.716 profissionais de saúde na China foram infectados com SARS-CoV-2, 

consistindo em 3,8% dos pacientes afetados nacionalmente, 6 desse grupo que morreram. 

Devido às características dos atendimentos odontológicos, o risco de infecção cruzada pode ser alta 

entre pacientes e dentistas, assim, para os ambientes de prestação de assistência à saúde, os protocolos 

de controle de infecção devem ser rigorosos, pois um grande número de aerossóis pode ser gerado 

através das peças de mão de alta velocidade ou instrumentos ultrassônicos. O principal risco 

ocupacional desses profissionais decorre da comunicação diária face a face com os pacientes, o que os 

torna mais expostos às salivas possivelmente contaminadas, uma vez que as micro partículas de saliva 

são pequenas o suficiente para permanecer no ar por um período prolongado e, assim, contaminar o 

ambiente. (PENG, 2020) 

 Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os centros de controle e prevenção de doenças 

recomendam também proteção individual com barreira total ao realizar qualquer atividade geradora 

de aerossóis em pacientes desconhecidos, suspeitos ou confirmados de COVID-19. Os dentistas devem 

evitar ou reduzir as operações que geram aerossóis, além de, como os profissionais da linha de frente, 

utilizar EPIs específicos, aventais descartáveis, máscaras PFF2 ou N95 em procedimentos com geração 

de aerossóis e protetores faciais. Profissionais odontólogos devem ter a ajuda de um auxiliar, utilizar os 

enxaguatórios bucais para antissepsia da cavidade bucal contendo agentes oxidantes como o peróxido 

de hidrogênio a 1%, lançar mão do isolamento absoluto do campo operatório quando possível, utilizar 

sugadores de alta potência, além da indicação de tratamentos em ambiente hospitalar sempre  que o 

atendimento do sujeito for absolutamente necessário e o mesmo estiver com sintomas de COVID. 

(PENG, 2020; YE, G. et al., 2020) 

Além disso, manter o ambiente ventilado e reforçar os procedimentos de desinfecção de superfícies são 

medidas necessárias para reduzir as chances de infecção pelo SARS- CoV-2 nos ambientes de saúde. 

Todas essas medidas não são garantias de total proteção, mas contribuem para um ambiente mais 

seguro para o enfrentamento da pandemia.  (MENG, 2020) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar de trazer graves consequências para a sociedade, a pandemia do Coronavírus também tem 

ensinado muitas coisas, principalmente, a importância do trabalho em conjunto dos profissionais da 

saúde. Por meio das medidas citadas, o risco ocasionado pela profissão pode ser diminuído, o que 

contribui, portanto, para a preservação da saúde tanto dos profissionais da linha de frente como dos 

dentistas. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PERFIL E CONTROLE METABÓLICO DE PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE ENSINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda de Oliveira  

COAUTORES: Gabriel Rodiguero, Luciano Ferreira, Ivana Loraine Lindemann, Lucimar Maria Fossatti de 
Carvalho, Amauri Braga Simonetti, Julio César Stobbe 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul 

 

INTRODUÇÃO:  

O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla, constituindo um dos maiores 

desafios de saúde pública do século XXI (MORAES et al., 2010). As duas formas principais são DM tipo 1 

(DM1) caracterizado pela deficiência de produção de insulina e DM tipo 2 (DM2) onde há 

comprometimento de secreção insulínica combinada à sua resistência. O DM2 abrange 90% dos casos, 

acometendo indivíduos adultos e idosos, já o DM1 é menos prevalente, de natureza autoimune, 

manifestando-se geralmente na infância ou adolescência, podendo apresentar-se em adultos (SBD, 

2019). As alterações metabólicas do DM têm repercussão sistêmica, causando lesão principalmente em 

órgãos-alvo como olhos, rins, coração e vasos sanguíneos, o que acarreta importante morbimortalidade 

aos portadores (VILAR, 2016). Assim, o presente estudo descreve o perfil e o status metabólico dessa 

população tendo como prioridade o aperfeiçoamento de medidas preventivas e de promoção à 

qualidade de vida.  

 
 
DESENVOLVIMENTO:  
Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado no período de maio a dezembro de 2019. Os 

pacientes foram admitidos no Ambulatório de Ensino da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 

diagnosticados com DM1 ou DM2, identificados no sistema de prontuários eletrônicos por meio de filtro 

com base na Classificação Internacional de Doenças (CID), com os códigos E10 e E11. A amostra 



 
 

  

P
ág

in
a 

4
7

5
 

contemplou pacientes atendidos no período de 01 de julho de 2015 a 31 de dezembro 2017, sendo 

inclusos todos aqueles com 18 anos de idade ou mais, de ambos os sexos, a despeito de qualquer outro 

fator. Após dupla digitação e validação dos dados em software free, realizou-se descrição do perfil 

sociodemográfico, verificação de dados laboratoriais, comorbidades e medicações de uso contínuo de 

cada paciente. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFFS. A amostra foi constituída de 174 pacientes, dos quais, a maioria mulheres (60,3%), 

com faixa etária entre 50 e 69 anos (59,8%), não residentes em Passo Fundo/RS (60,3%). Quanto ao tipo 

de Diabetes Mellitus predominou o DM2 (82,8%). Referente ao uso de medicamentos, 97,1% usava 

algum tipo de fármaco para o DM e 78,6% para a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A presença de 

comorbidades foi observada em 75% dos pacientes, sendo que 98,8% não necessitaram de internação 

(Tabela 1). Nesse estudo, a prevalência de DM2 foi inferior aos dados encontrados na literatura tendo 

como amostra a população geral (VILAR, 2016). No entanto, a menor prevalência de DM1 (17,2%) pode 

estar relacionada ao viés de seleção, pois compreende indivíduos atendidos em um ambulatório de 

referência, isto é, concentra portadores para o acompanhamento, não sendo fidedigna à população em 

geral. A tabela 2 apresenta os resultados bioquímicos destes pacientes. Observou-se que, os níveis de 

glicemia de jejum (168,3 ±62,6) e de hemoglobina glicada (8,9% ±1,9) estão aumentados, podendo 

inferir descontrole metabólico, uma vez que, esses achados estão acima dos valores padrões 

estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2019). Ressalta-se que, apesar de não se 

investigar o motivo dos exames laboratoriais alterados, dentre as possíveis causas engloba-se, dieta 

inadequada, falta de exercícios físicos, bem como terapias não farmacológicas ineficientes. Realmente, 

houve prevalência de fatores relacionados à síndrome metabólica, uma vez que, grande parte dos 

portadores utiliza medicamentos para HAS e apresenta trigliceridemia (201,7 ±118,8).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, evidencia-se que o sucesso do manejo de pacientes diabéticos não depende 
exclusivamente do esforço dos profissionais de saúde, uma vez que, apesar das políticas públicas 
existentes, ainda se faz necessária a promoção de ações inovadoras com novas formas de atenção 
primária e de incentivo ao autocuidado.  
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 2.752.284. 

 

ANEXOS 

Tabela 1. Características clínicas de pacientes com Diabetes Mellitus (DM). Passo Fundo – RS, 2020 (n=174). 
 

Variáveis n % 

Diagnóstico   
DM 1 30 17,2 
DM 2 144 82,8 

Uso de medicamentos para DM (n=173)   
Sim 168 97,1 
Não 5 2,9 

Uso de medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica (n=173) 
Sim 
Não 

 
136 
37 

 
78,6 
21,4 

Presença de comorbidades (n=168) 
Sim 
Não 

 
126 
42 

 
75,0 
25,0 

Internação (n=173) 
Sim 
Não 

 
2 

171 

 
1,2 

98,8 

 
Tabela 2. Características laboratoriais de pacientes com Diabetes Mellitus. Passo Fundo – RS, 2020 

(n=174). 
            Variáveis Média 

  
Glicemia de Jejum (n=127) 168,3 (±62,6) 
Trigliceridemia (n=110) 201,7 (±118,8) 
Colesterol Total (n=116) 185,3 (±46,5) 
HDL (n=110) 47,6 (±19,7) 
VLDL (n=3) 
LDL (n=102) 
Hemoglobina Glicada (n=121) 
Ureia (n=77) 
Creatinina (n=107) 
Microalbuminúria (n=18) 
TGO (n=62) 
TGP (n=65) 

48,0 (±3,4) 
101,6 (±33,6) 

8,9 (±1,9) 
46,9 (±26,6) 
1,16 (±0,5) 

12,5 (±11,8) 
39,9 (±96,8) 
39,1 (±77,5) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL COMO INSTRUMENTO DE 

RASTREIO DE DECLÍNIO COGNITIVO E DE DEMÊNCIAS EM 

IDOSOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Pinheiro  

COAUTORES: João Victor Santos, Laura Born Vinholes 

ORIENTADOR: Me. Paulo Roberto Cardoso Consoni 

UNIVERSIDADE: CM - Curso de Medicina, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA.). 

 

INTRODUÇÃO: 

Demência é uma síndrome clínica decorrente de doença ou disfunção cerebral, de natureza crônica e 

progressiva, com perturbação de múltiplas funções cognitivas: memória, atenção, aprendizado, 

pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento (BRASIL, 2006). No idoso, faz 

parte do grupo das mais importantes doenças que acarretam declínio funcional progressivo e perda 

gradual da autonomia e da independência. A doença do Alzheimer (DA) é a demência mais prevalente, 

responsável por mais de 80% dos casos. Desde o seu desenvolvimento o Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) de Folstein, é uma ferramenta comumente utilizada para triagem e avaliação de forma 

estruturada da cognição. É um teste cognitivo breve e prático de rastreio empregado como parte da 

avaliação diagnóstica de uma possível demência e DA, devido à sua brevidade, pode ser aplicado 

rapidamente, em 5 ou 10 minutos no máximo, e sua administração direta, podendo fornecer indicador 

aceitável da possível demência. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os testes de rastreio são utilizados para avaliação e detecção precoce de alterações mentais e cognitivas 

de idosos com suspeita de demência, dentre eles o MEEM é o teste de rastreio mais utilizado na prática 

clínica. O teste possibilita avaliar diversos domínios da cognição como: orientação espacial, atenção, 
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memória recente e registros de mémoria imediata, linguagem (habilidade construcional, afasia, apraxia) 

e construção visual. Possui vinte itens, divididos em sete categorias e sua pontuação máxima é de 30 

pontos. Contudo, por ser um teste breve, apresenta limitações, dentre elas a influência significativa da 

idade, fatores culturais e a escolaridade do indivíduo, sugerindo a necessidade de se utilizarem pontos 

de cortes diferenciados, já que quanto mais baixa a escolaridade do idoso avaliado, menor o ponto de 

corte. Brucki (2003), descreve adaptações pelos níveis de escolaridade para uso do teste no Brasil 

propondo regras para uniformizar sua aplicação: Analfabetos: 20, Escolaridade de 1-4 anos: 25, de 5-8 

anos: 26,5, de 9-11 anos: 28, e maior que 11 anos: 29, sendo que pontuações inferiores aos pontos de 

corte sugere déficit cognitivo; no estudo original, o ponto de corte para demência é menor que 24 

pontos (FOLSTEIN, 1975).  A sensibilidade do teste é de 89% e sua especificidade média é de 84% 

(NITRINI, 2005). Por se tratar de um teste de rastreio não deve ser utilizado de forma isolada para o 

diagnóstico de demência e DA. Para tal, pode ser usado combinado com outros testes para diagnóstico 

diferencial, já que o teste se concentra nos aspectos cognitivos das funções mentais e exclui questões 

sobre humor, experiências mentais e a forma de pensar. Com isso, quadros de depressão, falta de 

motivação e desinteresse durante a realização do teste, podem influenciar no seu desempenho, por isso 

é preciso descartar tais situações antes de afirmar-se que se trata de declinio e disfunção cognitiva. A 

aplicação do teste depende muito da linguagem para ser realizado. Atualmente, o teste é mais indicado 

para triagem de demências como Doença de Alzheimer, possuindo uma menor acurácia para 

rastreamento de doença cognitiva leve . Por isso, na suspeita de declínio cognitivo leve, o uso de testes 

combinados, não somente do MEEM, é recomendado, dentre tais testes tem-se o Teste do Desenho do 

Relógio e o Teste de Fluência Verbal. Tendo em vista as repercussões da demência na independência do 

idoso, uma investigação completa requer a aplicação de vários instrumentos para avaliação qualitativa 

e quantitativa do estado cognitivo do paciente com suspeita de demência (DA), que auxiliam na aferição 

clínica, mas não a substituem. A gravidade da demência, resposta ao tratamento, taxa de declínio 

cognitivo e a qualidade de vida podem ser avaliadas clinicamente por meio do MEEM. Com isso, é 

possível não só estabelecer o estado atual, mas também auxiliar o diagnóstico diferencial e oferecer um 

instrumento mais preciso para avaliar alterações futuras do quadro demencial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A gravidade da demência, resposta ao tratamento, taxa de declínio cognitivo e a qualidade de vida 

podem ser avaliadas clinicamente por meio do MEEM. Destarte, por se tratar de um teste de rastreio 

não deve ser utilizado de forma isolada para o diagnóstico de demência e DA. Para tal, pode ser usado 

combinado com outros testes para diagnóstico diferencial.  Por ser um teste breve, apresenta 

limitações, dentre elas a influência significativa da idade e a escolaridade do indivíduo.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica – Envelhecimento e saúde da pessoa idosa 

(Caderno de Atenção Básica n. 19). Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 
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BRUCKI, S.M.D. Et al . Sugestões para o Uso do MiniExame do Estado Mental no Brasil. Arq 

Neuropsiquiatr. v.61. p. 777-81. 2003. 

FOLSTEIN, M.F. FOLSTEIN, S.E, MCHUGH, P.R. Mini-Mental State: a practical method for grading the 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MÉTODO PILATES NA ANSIEDADE, DEPRESSÃO E HUMOR EM 

INDIVÍDUOS COM CÂNCER DE MAMA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Flávia Naumann  

COAUTORES: Clairton de Oliveira Fontoura, Larissa Tumelero Bombarda, Stephany Paludo da Silva, 
Letícia Lírio dos Santos, Bruna Hannecker Souza, Larissa da Silva Gomes, Carine Rottini, Adrieli 
Cimarosti Borges, Luísa Schultz Coelho Kampits. 

ORIENTADOR: Matheus Santos Gomes Jorge 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Câncer é o termo utilizado para descrever um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo 

crescimento desordenado de células mutadas geneticamente. Um dos tipos de câncer mais comuns é o 

câncer de mama, sendo o principal entre as mulheres em todo o mundo (INCA, 2019).  

Dentre suas complicações pode-se citar os distúrbios na saúde mental e na qualidade de vida. Indivíduos 

com câncer de mama podem apresentar sintomas de ansiedade e a depressão, muitas vezes, em virtude 

das dificuldades encontradas na execução de atividades diárias (ODYNETS et al., 2019).  

O Método Pilates pode ser útil para melhorar os aspectos funcionais e de saúde mental em mulheres 

com ou após o câncer de mama (EYIGOR et al., 2010; KEAYS et al., 2008).  

Neste sentido, o objetivo do estudo foi revisar sistematicamente na literatura os efeitos do Método 

Pilates sobre os níveis de ansiedade, depressão e humor em indivíduos com câncer de mama. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A revisão sistemática foi realizada nas bases de dados do SciELO, Lilacs, Medline, Web of Science, 

Cochrane Library, Medline, PEDro, Embase e Scopus. Foram utilizados os descritores “Breast 

neoplasms”, “Pilates Method”, “Anxiety”, “Depression” e “Mood Disorders”. Critérios de inclusão: 
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estudos que utilizaram o Método Pilates, estudos com indivíduos diagnosticados com câncer de mama, 

estudos supervisionados pelo profissional, estudos cujos desfechos incluíssem a avaliação dos níveis de 

ansiedade, depressão e/ou humor. Critérios de exclusão: estudos de revisão, observacionais e/ou 

qualitativos, estudos cujas intervenções foram os exercícios domiciliares sem supervisão profissional, 

estudos que envolveram uma abordagem fisioterapêutica associada ao Pilates, estudos que tiveram 

outra abordagem, estudos que envolveram abordagem nutricional, farmacológica ou cognitiva 

comportamental. 

Foram encontrados 202 artigos, cujos mesmos tiveram seus títulos e resumos lidos. Dentre estes, foram 

pré-selecionados, 14 artigos, cujos mesmos foram lidos na íntegra. Após, quatro estudos (EYIGOR et al., 

2010;  KEAYS et. al., 2008; ODYNETS et al., 2019; STAN et al., 2012) foram considerados elegíveis para 

compor a amostra do presente estudo. 

Os estudos selecionados  eram provenientes da Turquia, Canadá, Ucrânia e Estados Unidos. Todos eram 

publicados na língua inglesa.  Ao total, 84 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, com média 

de idade de 53,35 anos foram estudadas. Dois estudos eram ensaios clínicos randomizados (EYIGOR et 

al., 2010; ODYNETS et al., 2019), um era estudo piloto (KEAYS et. al., 2008) e um era quase-experimental 

(STAN et al., 2012).  

Em todos os estudos pelo menos um grupo realizou um programa de Pilates. Em um dos estudos o 

grupo Pilates foi comparado com orientações (EYIGOR et al., 2010;) e em outro estudo o grupo Pilates 

foi comparado com outras intervenções (natação e ioga) (ODYNETS et al., 2019). Em dois estudos foi 

abordado o Mat Pilates e em outros dois estudos foi abordado o Pilates com aparelho. A média de 

sessões entre os estudos foi de 33. 

Os resultados demonstraram que o Método Pilates demonstrou-se superior em relação às orientações 

gerais sobre os níveis de depressão (EYIGOR et al., 2010) e em relação à ioga nos niveis de depressão e 

ansiedade (ODYNETS et al., 2019). Contudo, demonstrou inconsistência quanto aos seus efeitos sobre 

os níveis de humor (KEAYS et. al., 2008; STAN et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Método Pilates é eficaz para melhorar os níveis de ansiedade e depressão em indivíduos com câncer 

de mama quando comparado às orientações ou ioga. 

 

REFERÊNCIAS: 

EYIGOR S. et al. Effects of pilates exercises on functional capacity, flexibility, fatigue, depression and 

quality of life in female breast cancer patients: a randomized controlled study. Eur J Phys Rehab Med, 

v.46, n.4, p. 481-487, 2010. 

KEAYS K.S. et al. Effects of Pilates Exercises on Shoulder Range of Motion, Pain, Mood, and Upper-

Extremity Function in Women Living With Breast Cancer. Phys Ther, v.88, n.4, p. 494-510, 2008. 
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ODYNETS T. et al. Impact of different exercise interventions on anxiety and depression in breast cancer 

patients. Physiot Quart, v.27, n.4, p.31-36, 2019. 

STAN D.L. et al. Pilates for Breast Cancer Survivors: Impact on Physical Parameters and Quality of Life. 

Clin J Oncol Nurs, v.16, n.2, p. 131-41, 2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

USO DE MAPA CONCEITUAL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francielly Vieira de Carvalho  

COAUTORES: Daianne Caroline Tomasi, Giulia Krein da Silva, Graciela de Brum Palmeiras, Hérique dos 
Santos, Juliane Lisboa dos Anjos.  

ORIENTADOR: Thaís Dresch Eberhardt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Coronavírus é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, 

de elevada transmissibilidade e de distribuição global. A transmissão ocorre por meio de gotículas 

quando a pessoa infectada tosse, espirra; e pelo contato direto como, por exemplo, aperto de mãos, 

seguido do toque nos olhos, nariz ou boca (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Diante desta situação, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que monitora os 

impactos da pandemia na educação, determinou a suspensão de aulas para conter o avanço da 

pandemia do novo coronavírus (UNESCO, 2020). Meios digitais, vídeoaulas, plataformas virtuais, redes 

sociais, programas de televisão ou rádio são algumas das alternativas sugeridas pela Unesco para o 

enfrentamento da pandemia. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do uso de 

mapas conceituais como estratégia de ensino-aprendizagem durante a pandemia de COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos e docentes do curso de enfermagem da 

Universidade de Passo Fundo. Durante o período de suspensão das aulas, no primeiro semestre de 2020, 

uma das ferramentas de ensino-aprendizagem utilizadas foi o mapa conceitual, aplicado na disciplina 

de Saúde do Adulto II. Esta técnica de estudo foi criada por Joseph Novak (1970) com objetivo de 

representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições, sendo que uma proposição 

consiste em dois ou mais termos conceituais, ligados por palavras, de modo a formar uma unidade 

semântica (NOVAK, 1982; 1984). Consiste em uma ferramenta gráfica que serve para representar, 

organizar, construir e avaliar conhecimentos. As técnicas usadas na criação destes mapas tentam 
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reproduzir o mesmo método usado pela nossa mente para processar as informações: reflexos de 

processos e capacidades de múltiplas ideias interligadas, aliadas ao uso de formas gráficas contextuais, 

cores e imagens, onde uma ideia pode ser armazenada com recurso a uma palavra ou a uma imagem, 

permitindo uma visão global do conjunto (MARQUES, 2008). A utilização deste instrumento de ensino 

foi bem aceita entre os estudantes e auxiliou na fixação do conteúdo. Além da boa aceitação da técnica, 

e do reconhecimento do seu potencial como recurso didático e avaliativo, por parte dos estudantes, foi 

possível perceber a evolução da conceituação, do pensamento crítico, das apresentações e das 

discussões realizadas pelos mesmos. Ressalta-se que esta estratégia de ensino-aprendizagem dinâmica, 

interativa, na qual todos os alunos puderam participar, permitiu desenvolver as competências e avaliar 

as habilidades com mais propriedade do que pela aplicação de provas. Foram encontradas dificuldades 

para conseguir passar todas as informações aprendidas para o mapa conceitual, o que estimulou a 

criatividade e o pensamento crítico. Através das experiências relatadas pode-se perceber que, mesmo 

com as dificuldades impostas pela pandemia, os novos métodos de ensino despertaram o interesse dos 

estudantes e possibilitaram a aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base na nova forma de ensino-aprendizagem proposta pelas universidades, diferentes métodos 

foram utilizados para enfrentar a pandemia, entre eles destaca-se o uso de mapas conceituais, 

proporcionando aos estudantes melhor compreensão dos conteúdos. Este método pode estimular o 

estudante à pesquisa e memorização dos conteúdos, que se constituem como componentes 

fundamentais para aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela 
Doença pelo Coronavírus 2019. Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas - COVID-19. 2020. 
Disponível em: https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/2114. Acesso em: 24 de 
agosto de 2020. 

BRASIL. Diretrizes para escolas durante pandemia. 2020. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=89051  

MARQUES, A. M. M. Utilização Pedagógica de Mapas Mentais e de Mapas Conceituais. Universidade 
Aberta. 2008. 

NOVAK, J. D. Uma teoria de educação. São Paulo: Pioneira, 1982. 

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Aprender a aprender. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1984. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES ALIADOS A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS 

MÚLTIPLAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela de Mello Tagliari.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo. 

UNIVERSIDADE: Fundação Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

Diante dos desafios atuais interpostos à educação, a interdisciplinaridade busca atribuir integralidade 

no processo de ensino aprendizagem com o intuito de romper a fragmentação dos conteúdos e 

conhecimentos da prática escolar. Assim, os alunos são responsáveis por elaborar e apresentar, apoiado 

em seus estudos, um projeto de suporte interdisciplinar, com fundamento no desenvolvimento da 

inteligência de cada indivíduo, seguindo a Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 1983). A 

presente pesquisa tem como objetivo apresentar ao leitor como e quando surgiu os conceitos de 

interdisciplinaridade, seu progresso no Brasil e como essas integrações podem desenvolver diversos 

tipos de inteligência para potencialização do ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo foi realizado através de revisão bibliográfica. A busca ocorreu em artigos científicos e livros 

disponíveis em plataformas on-line, tais como Google Acadêmico e Scielo.org disponibilizadas pela UPF 

e impressos, resultando na utilização de 21 trabalhos. Interdisciplinaridade; Inteligências Múltiplas; e 

Educação foram as principais palavras-chave mencionadas na pesquisa. 

 A interdisciplinaridade surgiu nos anos 60 na França e na Itália, em uma época que os estudantes 

realizavam movimentos estudantis, nos quais reivindicavam um estatuto para a Universidade e para as 

escolas com ideias interdisciplinares. Os jovens europeus desejavam romper com a ideia de aprender 

de forma fragmentada. Na década seguinte, o termo da interdisciplinaridade virou moda no Brasil, tanto 

que ignoraram as dificuldades da sua implantação sem estudos prévios. Entre 1968 e 1971, a educação 

Brasileira sofreu uma reforma nos três graus de ensino para inserir técnicas de integrar os conteúdos. 
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No entanto, essa iniciativa foi ineficaz e acabou não sendo aplicada para a população, a qual continuou 

com o método de ensino tradicional.  

Contudo, a partir da ideia lançada nesse período, surgiu o interesse de estudiosos Brasileiros acerca da 

interdisciplinaridade, e assim seus conceitos foram aprofundados no País. Esses estudos acerca das 

ideias de interdisciplinaridade foram essenciais pois, influenciaram na construção da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB n° 5.692/71), na reformulação da LDB n° 9.394/96 e, também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Todos esses documentos foram 

elaborados para modernizar as formas de ensino-aprendizagem no País, possibilitando aos alunos uma 

visão amplificada do conhecimento. “A interdisciplinaridade surge da necessidade, principalmente nos 

campos das ciências humanas e da educação, de superar a fragmentação e a especialização do 

conhecimento” (THIESEN, 2008, p. 546).  

A interdisciplinaridade é a integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do 

conhecimento, também, torna-se importante para o desenvolvimento cerebral de fazer associações e 

captar informações diferentes e o para o desenvolvimento de diferentes inteligências conjuntamente. 

Nos seus estudos sobre a inteligência, o psicólogo Howard Gardner buscou analisar e descrever os 

conceitos de inteligência, já que, algumas crianças desenvolvem mais algumas habilidades do que 

outras. De acordo com Lopes et al. (2016, p. 164), “as potencialidades e as inteligências que cada pessoa 

irá desenvolver são herdadas, porém se as práticas educacionais forem bem realizadas mais alunos são 

incitados a aprender”. A teoria descoberta por Gardner foi chamada Teoria das Inteligências Múltiplas 

e caracterizou oito tipos de inteligências: lógica; linguística; corporal; naturalista; intrapessoal; 

interpessoal; espacial; musical. Fato que pôs fim a ideia de que teríamos apenas uma inteligência e que 

essa poderia ser medida e pontuada por testes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após, a análise bibliográfica do tema, nota-se que as práticas interdisciplinares, principalmente, no 

Brasil, tiveram um desenvolvimento lento e ainda buscam maior inserção dentro do contexto escolar. 

Tais práticas, juntamente, com estímulos as inteligências múltiplas trazem benefícios tanto cognitivos 

como sociais a todos os envolvidos nos processos educativos.  

 

REFERÊNCIAS: 

LOPES, Adriano Alves et al. A teoria das inteligências múltiplas e suas contribuições para a educação. 

Revista Ciências Humanas e sociais, Maceió, v. 3, n. 2, p. 153-168, abr. 2016. Disponível em: 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitshumanas/article/view/2597. Acesso em: 04 abr. 2020.  

THIESEN, Juarez da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-

aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 39, p. 545-598, set./dez. 2008. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/pdf/275/27503910.pdf. Acesso em: 28 mar. 2020.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OBESIDADE INFANTIL EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO 

INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Gabriela Kohl Hammacher   

COAUTORES: Luísa Fanton Pelle e Anna Laura Duro Barp 

ORIENTADOR: Vinícius Rauber e Souza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A obesidade é um dos grandes obstáculos da saúde pública, pois sua prevalência aumentou nos últimos 

anos em todo o mundo. (CAMPOS, et al., 2010)  O Brasil possui elevada prevalência de obesidade, 

destacando-se a população mais jovem. Entre 2008 e 2009, o sobrepeso foi diagnosticado em 33,5% e 

a obesidade em 14,3% das crianças brasileiras entre cinco e nove anos de idade. (Sociedade Brasileira 

de Pediatria, 2019). Desse modo, é fundamental ações que demonstram a importância do cuidado com 

a saúde para crianças, uma dessas linhas seria a alimentação saudável. Tendo em vista a prevalência e 

importância desse assunto, acadêmicos da Universidade de Passo Fundo (UPF), desenvolveram uma 

ação sobre alimentação saudável para um grupo de alunos do ensino fundamental. As atividades 

realizadas abordaram o tema sobre alimentação saudável. Desse modo, será possível o conhecimento 

precoce dessa problemática, na tentativa de evitar essa doença e possibilitar um desenvolvimento mais 

saudável.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A constituição desse artigo é de um relato de experiência de uma ação sobre a obesidade, que teve 

como foco a introdução a hábitos alimentares saudáveis. A ação foi elaborada em etapas, por 

acadêmicos de medicina da UPF, por meio do projeto de extensão Cenários em Saúde da Família. O qual 

tem como proposta a discussão de temáticas referente à promoção da saúde e o planejamento de ações 

voluntárias de acordo com demandas da comunidade. 
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As atividades de educação em saúde infantil foram realizadas para 18 alunos de 5 anos da Escola e 

Ensino Fundamental Emey Geny Araujo Rebechi, localizada em um bairro carente da cidade de Passo 

Fundo-RS. Primeiramente, foi realizada uma visita na escola com o objetivo de conhecer o espaço e 

identificar as possíveis fragilidades do ambiente.  

Devido ao público ser infantil foi organizado atividades lúdicas, para facilitar a compreensão do tema 

proposto. Para introduzir o assunto foi realizado um roda literária, na qual foi apresentada a história “A 

cesta de Dona Maricota”, da autora Tatiana Belink. esse livro aborda sobre alimentos saudávei, 

enaltecendo-os e estimulando as crianças ao consumo desses. Após a leitura foi realizado uma breve 

explanação sobre alimentação e porque ela é importante para a saúde e desenvolvimento. 

Para finalizar e avaliar a eficácia do método de ensino foi lançado um desafio para os alunos, montar o 

seu prato saudável. Cada aluno recebeu um prato descartável e sobre a mesa possuíam vários tipos de 

alimentos, em formato de figuras: saladas, frutas, carnes, arroz, feijão, pizza, hambúrguer e doces. 

Assim, cada aluno deveria escolher quais alimentos iriam fazer parte de seu prato.  

Ao desenvolver a atividade final, a qual avaliava todos os ensinamentos anteriores, percebeu-se que na 

tentativa de montar um prato saudável dezesseis alunos, 88,88% dos que realizaram as dinâmicas, 

montaram um prato salubre, seguindo as orientações repassadas pelos acadêmicos. Somado a isso, aos 

alunos que não conseguiram montar uma alimentação balanceada, pois optaram por escolha de 

comidas com alto índice glicêmico, frituras e doces, foi orientado o motivo do porque aquela escolha 

não foi saudável, quais modificações poderiam ser feitas e quando aqueles alimentos poderiam ser 

ingeridos. Desse modo, fica evidente o aproveitamento das dinâmicas sobre alimentação saudável para 

a promoção de saúde na infância, redução da obesidade e desenvolvimento de qualidade dessas 

crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A atividade na escola apresentou resultados promissores, pois, da maneira como o tema foi abordado, 

houve compreensão pelas crianças dos objetivos ali propostos. Os pré-escolares foram participativos e 

interessados a aprender em como compor um prato que contivesse alimentos saudáveis e, ao fim do 

exercício, conseguiam diferenciar entre o que era considerado adequado para o consumo diário. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. CAMPOS, F.S.; SILVA, R. E. G.; ELICKER, E. SILVA, A. C. da. Prevalência de obesidade infantil em alunos 

do 5° ano do ensino fundamental. Rev. Seminário Nacional Educa. V.1,n.1,2010.  

2- Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia. Obesidade na infância e 

adolescência- Manual de Orientações. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de 

Nutrologia, 2019, 17p. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TOLERÂNCIA À DANOS DE MATERIAIS RESTAURADORES 

ODONTOLÓGICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Pizzolatto 

CO-AUTORES: Rafael Lorencet; Vitor Britto, Paula Benetti, Álvaro Della Bona 

ORIENTADOR: Marcia Borba 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO 

A zircônia está entre as cerâmicas mais utilizadas para fabricação de restaurações dentais devido as suas 

elevadas propriedades mecânicas (ZHANG et al., 2016). As restaurações feitas com este material são 

confeccionadas pela tecnologia CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing) 

(BLATZ; CONEJO, 2019), e este processo de usinagem pode resultar em microfendas, delaminação, e 

estresse residual no material, levando a fraturas (FRAGA et al., 2017).  Assim, o objetivo desse estudo 

foi investigar o efeito do tipo de protocolo de usinagem em CAD/CAM nas características de superfície 

e comportamento mecânico de dois tipos de zircônias policristalinas, uma convencional (3Y-TZP) e uma 

translúcida (5Y-TZP).  

 

DESENVOLVIMENTO:  

No presente estudo, caracterizou-se dois tipos de zircônia policristalina: uma convencional 3Y-TZP (3Y, 

Zolid ZI) e uma translúcida 5Y-TZP (5Y, Zolid FX Multilayer) (Amann Girrbach AG). Os corpos-de-prova 

(CP) foram produzidos em forma de disco com dimensões de 1,2 mm de espessura e 12 mm de 

diâmetro. Três protocolos de usinagem foram selecionados para usinagem com a unidade CAM do 

equipamento InLab MCX5 para cada tipo de zircônia (n=5), conforme Tabela 1. 

A avaliação da rugosidade foi realizada utilizando um rugosímetro de contato. O teste de resistência à 

flexão biaxial foi realizado na configuração de pistão sobre três esferas (piston-on-three-balls) em 

máquina de ensaio universal, com velocidade de 0,5 mm/min. O teste foi realizado em água destilada a 
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37º C. Os dados de rugosidade de superfície e resistência flexural foram analisados com ANOVA de dois 

fatores (fator 1: material, fator 2: protocolo de usinagem) e teste de Tukey (α=0,05). 

Análise de microscopia eletrônica de varredura mostrou diferentes padrões de superfície para os 

diferentes protocolos de usinagem. Para rugosidade média de superfície (Ra), foi encontrada 

significância estatística para os fatores material (p=0,011), protocolo de usinagem (p<0,001) e para a 

interação entre fatores (p<0,001). Para 3Y, o protocolo S obteve maior rugosidade e os protocolos C e 

R apresentaram valores menores e iguais. Para 5Y, o protocolo S também obteve maior rugosidade que 

o protocolo R, mas similar ao controle. 

Para resistência à flexão biaxial, foi encontrada significância estatística para os fatores material 

(p<0,001) e protocolo de usinagem (p=0,027). Não foi encontrada significância estatística para a 

interação entre fatores (p=0,623). A zircônia convencional 3Y-TZP apresentou maior resistência do que 

a zircônia translucida 5Y-TZP. O protocolo de usinagem suave resultou em maiores valores de resistência 

flexural do que o protocolo rápido, para os dois materiais avaliados. Os dados de flexão biaxial 

encontram-se na Tabela 2. 

A zircônia translúcida 5Y-TZP apresentou comportamento mecânico inferior à 3Y-TZP convencional, 
independentemente do tipo de protocolo de usinagem utilizado. Isso ocorre porque a terceira geração 
de cerâmicas à base de zircônia inclui em sua composição a fase cúbica, com o objetivo de melhorar as 
propriedades ópticas da cerâmica, já que nesta fase seus grãos são oticamente isotrópicos, com mesma 
direção cristalográfica, não causando a dispersão de luz. Porém, esta mudança microestrutural não 
altera apenas as propriedades ópticas, ela também introduz mudanças nas propriedades mecânicas 
(ZHANG et al., 2016; ZHANG; LAWN, 2016). A hipótese do estudo foi parcialmente aceita, já que o 
protocolo de usinagem refinado introduz defeitos menores nas zircônias, resulta em maior resistência 
flexural mas também em maior rugosidade de superfície. Isso ocorre porque as cerâmicas têm sua 
resistência a fratura influenciada pela quantidade de defeitos que possuem (FRAGA et al., 2017).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A cerâmica 3Y-TZP tem comportamento mecânico superior a cerâmica translúcida 5Y-TZP. O protocolo 

de usinagem refinado resulta em maior rugosidade de superfície; mas em maior resistência flexural das 

zircônias avaliadas.    

 

REFERÊNCIAS 

BLATZ, M. B.; CONEJO, J. The Current State of Chairside Digital Dentistry and Materials. Dent Clin N Am, 

v.63, p.175-197, 2019. 

FRAGA, S.; AMARAL, M.; BOTTINO, M. A.; VALANDRO, L. F.; KLEVERLAAN, C. J.; MAY, L. G. Impact of 

machining on the flexural fatigue strength of glass and polycrystalline CAD/CAM ceramics.  Dent Mater, 

v.33, p.1286–1297, 2017. 
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ZHANG, F.; INOKOSHI, M.; BATUK, M.; HADERMANN, J.; NAERT, I.; MEERBEEK, B. V.; et al. J. Strength, 

toughness and aging stability of highly-translucent Y-TZP ceramics for dental restorations. Dent Mater, 

v.32, n.12, p.327-e337, 2016. 

ZHANG, Y.; LAWN, B. R. Novel Zirconia Materials in Dentistry. J Dent Res. v.97, n.2, p.140-147, 2018. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 

 

ANEXOS: 

 

Tabela 1: Protocolos estabelecidos para usinagem em CAD/CAM. 

Protocolos Modo de usinagem Nível de detalhamento 

Suave - S Suave (refinado) Bastante alto 

Controle - C Normal (padrão) Alto 

Rápido - R Rápido Alto 

 

Tabela 2: Média de resistência flexural biaxial (MPa) para as diferentes condições experimentais. 

Fator 1: Material p 

3Y 5Y  

629 a 345 b 0,001 

Fator 2: Protocolo de Usinagem 

C R S  

494 ab 448 b 518 a 0,027 

Material vs. Protocolo de Usinagemns 

3Y-C 3Y-R 3Y-S 5Y-C 5Y-R 5Y-S  

626 587 673 362 309 363 0,623 

*Médias seguidas por letras iguais na mesma linha são estatisticamente semelhantes (p 0,05). 

nsA interação entre fatores não foi significante. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CONDIÇÕES DE SAÚDE DE 

IDOSOS LONGEVOS E COM DEMÊNCIA RESIDENTES EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Silva Garcia 

COAUTORES:  Roberta Pez Fagundes, Karine Demartini, Leonardo Saraiva, Matheus Santos Gomes 
Jorge 

ORIENTADOR: Lia Mara Wibelinger  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A partir de 1950 o Brasil iniciou sua transição demográfica, atualmente o processo encontra-se em fase 

avançada com importante aumento no número de idosos longevos, ou seja, com idade igual ou superior 

a 80 anos. Esse cenário desdobra-se em diversas modificações sociais e individuais, como por exemplo, 

o aumento da taxa de institucionalização e mudanças nas condições de saúde desta população. Dentre 

as mudanças no perfil de saúde, observa-se aumento na prevalência de hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, incontinência urinária e fecal, depressão, demência, polifarmácia, entre outras. Estas 

modificações impactam negativamente a capacidade funcional do idoso longevo, aumentando sua 

dependência nas atividades básicas de vida diária, reduzindo a qualidade de vida e aumentando a 

mortalidade.  Deste modo, o objetivo do presente estudo foi analisar o perfil e as condições de saúde 

de idosos longevos e com demência residentes em instituições de longa permanência. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estudo transversal de base populacional, que faz parte de um projeto multicêntrico intitulado “Padrões 

de envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, educacionais e psicossociais de Idosos 

Institucionalizados”, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UPF sob o parecer número 
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2.097.278 e financiado pela CAPES, sob edital ProcaD n°71/2013. A população total foi de 479 idosos, 

após a aplicação dos critérios de inclusão (idade igual ou superior a 80 anos, residir em Passo Fundo e 

apresentar demência) foram analisados 98 indivíduos. Os resultados estão descritos na tabela 1 (anexo 

1). 

Houve predomínio do sexo feminino (82,7%), corroborando às projeções do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, que retratam a feminilização da velhice (IBGE, 2020); e dados descritos na 

literatura científica. O aumento da expectativa de vida é acompanhado pela modificação das condições 

de saúde do indivíduo o que favorece o aparecimento de doenças e disfunções. Na presente amostra 

22,4% apresentavam diabetes mellitus e 65,3% hipertensão arterial sistêmica, os dados são coerentes 

com outros estudos (SILVA; SIMÕES; LEITE, 2007). 

A perda de memória foi de 86,7%, a literatura ratifica esta alta incidência entre os idosos 

institucionalizados. A este quadro são somadas outras queixas, como, por exemplo, depressão, que na 

presente amostra observou-se prevalência de 32,7%; dados que podem ser explicados pela diminuição 

na produção, liberação e metabolismo dos neurotransmissores como acetilcolina que controla a 

atenção, memória e aprendizado, e a serotonina responsável pelo humor, bem-estar e regulação do 

sono. 

A presença de comorbidades favorece o uso de medicamentos, sendo que no presente estudo todos os 

idosos utilizavam algum medicamento e, destes, 82,7% enquadraram-se em polifarmácia. Há relação 

entre o alto consumo de medicamentos e a incidência de reações adversas como quedas, hospitalização 

e aumento dos custos com assistência à saúde. Neste estudo, 33,7% sofreram quedas, e dados mais 

alarmantes são observados em outros estudos; um problema de saúde pública relacionada a fatores 

como:  diminuição da visão, fraqueza na musculatura e alterações no equilíbrio (BROSKA JUNIOR; 

FOLCHINI, 2013). 

A dificuldade mastigatória (37,8 %) ocorre devido a diminuição do tônus dos músculos envolvidos no 

processo de mastigação, pela perda dentária ou pela má adaptação das próteses dentárias. Quanto à 

capacidade funcional 51% da amostra era totalmente dependente, 47% dependente parcial e 2% 

independente. Ainda, a maioria apresentava incontinência urinária (80,6%) e fecal (70,4%). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os idosos longevos institucionalizados e com demência do município de Passo Fundo são 

predominantemente do sexo feminino e apresentam diversas comorbidades, o que demonstra a 

necessidade de estratégias de cuidado para a saúde desta população. 

 

REFERÊNCIAS: 

BROSKA JUNIOR, César Augusto; FOLCHINI, Augusto Bernardo De; RUEDIGER, Ricardo Rydygier de. 
Estudo comparativo entre o trauma em idosos e não idosos atendidos em um Hospital Universitário de 
Curitiba. Rev. Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro, v. 40, n. 4, p. 281-286,  ago.  2013. 



 
 

  

P
ág

in
a 

4
9

4
 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. Projeções e estimativas da população do Brasil e das 
Unidades da Federação. 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. 
Acesso em 21 de Agosto de 2020. 

SILVA, Rodrigo; SIMÕES, Maria Jacira Silva; LEITE, Amauri Antiquera. Fatores de risco para doenças 
cardiovasculares em idosos com diabetes mellitus tipo 2. Revista de ciências farmacêuticas básica e 
aplicada, p. 113-121, 2007.  

  
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 2.097.278  

 

ANEXOS 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico e condições de saúde de idosos institucionalizados (n=98) 

Idade (média ± desvio padrão) 87,22 ± 4,69 

Sexo 
Feminino 81 82,7 

 

Comorbidades N % 

Hipertensão arterial sistêmica 64 65,3 
Diabetes mellitus 22 22,4 
Depressão 32 32,7 
Incontinência urinária 79 80,6 
Incontinência fecal 69 70,4 
Perda de memória 85 86,7 
Dificuldade de mastigar 37 37,8 
Quedas 33 33,7 
Uso de medicamentos 98 100 
Número de medicamentos (média ± desvio padrão) 8,01 ± 3,76 
Polifarmácia 81 82,7 
Capacidade funcional   

Independência total 02 2,0 
Dependência parcial 46 47,0 
Dependência total 50 51,0 

Legenda: N (valor absoluto); % (valor relativo); ILPI (instituições de longa permanência para idosos) 

 

  

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/


 
 

  

P
ág

in
a 

4
9

5
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

HEPATITE B OCULTA EM CANDIDATO À DOAÇÃO DE SANGUE: 

UM RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Tatto Roggia  

COAUTORES: Agnes Gabrielle Wagner, Fernanda Trevisan Martins, Mylena Munaro Bruschi, Nathalia 
Rochinhas da Costa Portella, Naura Danielli Marcon. 

ORIENTADOR: Cristiane da Silva Rodrigues de Araujo. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A presença de HBV-DNA detectável em pacientes negativos para HBsAg é chamada de Hepatite B oculta 

(HBO). O caso se refere a um doador voluntário de sangue sem sintomatologia, no qual foi detectado a 

presença de Anti-HBc reagente e HBV-NAT detectável sendo feito o diagnóstico de HBO. Com isso 

mostra-se a importância da segurança transfusional e da investigação de casos suspeitos, voltando-se 

ao diagnóstico precoce de complicações, já que a transmissão de HBO por transfusão tem relevância 

global e o impacto é frequentemente subestimado.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente caso refere-se a um doador masculino, 42 anos, que vem ao serviço de hemoterapia no ano 

de 2004 para realizar doação de sangue. Sinais vitais estáveis, parâmetros hematimétricos adequados 

e triagem clínica sem evidência de comportamento ou exposição de risco. Após a doação, realizaram-

se exames sorológicos, os quais evidenciaram: HBsAg não reagente e Anti-HBc reagente. Em 2017, 

doador retorna para coleta de nova amostra, com os seguintes resultados: NAT-HBV detectável, HBsAg 

não reagente, Anti-HBc IgG reagente, Anti-HBc IgM não reagente e Anti-HBs 24,6 UI/L. Confirmou-se, 

dessa forma, o diagnóstico de Hepatite B oculta (HBO) soropositiva. Percebe-se que melhorias na 

seleção e triagem de doadores levaram à redução no risco de transmissão da Hepatite B por transfusão 

sanguínea. No entanto, ela ainda pode ocorrer quando o sangue é coletado de doadores infectados na 

janela pré-soroconversão ou com infecção oculta¹. A HBO é definida pela presença de HBV-DNA 
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detectável pela amplificação de ácidos nucléicos (NAT) em pacientes negativos para HBsAg – 

responsável por 80% dos casos – ou apenas na presença do Anti-HBc². A HBO raramente é diagnosticada 

entre doadores de sangue, com taxa de detecção tipicamente inferior a 0,5%³. Dessa forma, sabendo 

que a dose infectante mínima do DNA do HBV pode estar abaixo do limite de identificação pelos ensaios 

atuais de NAT, esses hemocomponentes devem ser considerados infecciosos e descartados. Uma vez 

que existe o risco de reativação da replicação do HBV caso esses indivíduos recebam quimioterapia ou 

outras terapias imunossupressoras4, reforça-se a importância da aplicação de meios alternativos de 

diagnóstico e avaliação de doadores nestes casos em que o marcador HBsAg pode apresentar resultado 

negativo. Ainda, estudos comprovam que a presença de HBO implica risco adicional de evolução para 

hepatopatias graves, como cirrose e carcinoma hepatocelular4. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente relato expõe um caso atípico de HBO em doador de sangue previamente hígido e 

assintomático e, nesse sentido, é fundamental que esse indivíduo mantenha acompanhamento 

continuado e seja avaliado por equipe capacitada.      

 

REFERÊNCIAS: 

1- Prati D, Valenti L. Uncovering occult hepatitis B in blood donations: a tale of two worlds. Blood 

Transfus. 2019;17(6):399-400.10.2450/2019.0302-19 

2- Fopa D, Candotti D, Tagny CT, et al. Occult hepatitis B infection among blood donors from Yaoundé, 

Cameroon. Blood Transfus. 2019; 

3- Raimondo G, Locarnini S, Pollicino T, et al. Update of the statements on biology and clinical impact of 

occult hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2019; 

4- Wong DK, Cheng SCY, Mak LL, et al. Among Patients with Undetectable Hepatitis B Surface Antigen 

and Hepatocellular Carcinoma, a High Proportion Has Integration of HBV DNA into Hepatocyte DNA and 

No Cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

IDEAÇÃO SUICIDA EM USUÁRIOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: PREVALÊNCIA RELAÇÃO COM OUTRAS VARIÁVEIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Rodiguero 

COAUTORES: Rayanne Allig de Albuquerque; Jossimara Polettini, Gustavo Olszanski Acrani  

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul 

 

INTRODUÇÃO:  

Ideação suicida se refere à concepção individual de servir como agente da própria morte. É o ponto de 

partida do chamado comportamento suicida, no qual o indivíduo transita entre o pensamento, o desejo 

e, por fim, a tentativa de autodestruição (MAGALHÃES e ANDRADE, 2019). Anualmente cerca de 

800.000 mortes são causadas pelo suicídio no mundo, gerando impactos sociais, econômicos e 

emocionais devastadores. Porém, a literatura demonstra que até 75% das vítimas de suicídio buscaram 

atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS) no ano anterior ao fato (LUOMA et al., 2002). Sabendo 

disso, é imprescindível que a ideação suicida seja ativamente buscada pelas equipes de saúde de APS, a 

fim de identificar pessoas em risco, acolhê-las e assisti-las, pleiteando minimizar ao máximo possíveis 

danos. Esta pesquisa, portanto, teve como objetivo estimar a prevalência de ideação suicida em 

usuários de APS e diferenças de distribuição em relação a outras variáveis. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Trata-se de um estudo transversal conduzido na rede urbana de APS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul 
(RS). Foram incluídos usuários com idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, residentes na cidade 
e excluídos aqueles acamados, portadores de deficiência que os impedisse de responder ao 
questionário e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados nas unidades de saúde, através de 
questionário pré-testado e pré-codificado, por acadêmicos treinados, entre maio e agosto de 2019. 
Após dupla digitação e validação dos dados, realizou-se descrição do perfil da amostra, cálculo da 
prevalência de ideação suicida e verificação de sua distribuição quanto a outras variáveis (teste do qui-
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quadrado, significância de 5%). O desfecho foi aferido por meio da pergunta: Alguma vez você já pensou 
seriamente em pôr fim a sua vida? Como resultado, tem-se uma amostra de 958 indivíduos, sendo a 
maioria mulheres (72,8%), com idade entre 18 e 39 anos (52,2%) e sem histórico familiar de tentativa 
de suicídio (71,4%). Também, 63,6% autorreferiram-se como brancos, a escolaridade predominante foi 
de 8 anos ou menos (40,4%) e a renda familiar per capita de ≤1 salário mínimo (74,5%). Ainda, 75,3% 
referiram-se com cônjuge (Tabela 1). Revisando a literatura, percebe-se que há escassez de artigos 
nacionais que investiguem ideação suicida em grupos populacionais gerais. Deveras, os que existem 
investigam essa condição em pessoas que já tentaram suicídio ou em portadores de doenças mentais, 
em especial transtornos de humor (grupos possivelmente enviesados). Assim, carece-se de inquéritos 
que prospectem essa preocupante situação em indivíduos “assintomáticos”. Neste estudo, a 
prevalência da ideação suicida foi de 28,7%, diferindo drasticamente dos 6,1% encontrados por 
Liaugaudaite et al. (2014) e dos 11,8% levantados por Wiborg, Gieseler e Löwe (2013), em estudos em 
APS na Europa. Esta diferença, talvez, se deva à vulnerabilidade social a qual a população deste estudo 
está exposta, identificável pela renda e escolaridade diminuídas. De fato, há contraste, já que a despeito 
da proporção de gênero da amostra de Wiborg et al, (2013) ser semelhante a esta, os autores relatam 
que, no grupo positivo para ideação, 70% possuíam ensino superior. A análise estatística mostrou 
diferenças significativas nas variáveis sexo, escolaridade, situação conjugal, renda e história familiar de 
tentativa de suicídio, exibidas na Tabela 2. Embora não se traduzam como risco explícito, esses fatores 
corroboram a ideia de que a ideação suicida não é um pensamento isolado, mas sim uma possível 
consequência de um contexto complexo e delicado. Em sendo assim, percebe-se que a prevalência 
encontrada é destoante à literatura, indicando um possível foco para investigações futuras, buscando 
identificar a etiologia dessa situação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a prevalência de ideação suicida verificada é discrepante da literatura, deveras elevada 

e, sem dúvida, preocupante. Nesse ínterim, esta pesquisa mostra-se oportuna por identificar 

populações que, talvez, tenham maior risco de suicídio, possibilitando direcionar recursos para essa 

vulnerabilidade e concentrar esforços adicionais para a prevenção de mortes evitáveis. 
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Rev. Psicol. Saúde, Campo Grande, v. 11, n. 1, p. 99-107, abr. 2019.    

WIBORG, J. F.; GIESELER, D.; LÖWE, B. Suicidal ideation in German primary care. General Hospital 

Psychiatry, [S.L.], v. 35, n. 4, p. 366-369, jul. 2013. Elsevier BV. 



 
 

  

P
ág

in
a 

4
9

9
 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 3.219.633. 

 

Anexos:  

 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
0

0
 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

5
0

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

INSÔNIA: PRAVALÊNCIA EM USUÁRIOS DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Rodiguero 

COAUTORES: Rayanne Allig de Albuquerque; Jossimara Polettini, Gustavo Olszanski Acrani  

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul 

 

INTRODUÇÃO:  

Insônia se refere à dificuldade para iniciar ou manter o sono e pesquisas têm demostrado um aumento 

em sua ocorrência na população. Aparentemente inofensiva quando pensada como um episódio 

esporádico, a insônia crônica, representada por dificuldades para dormir por um período de três meses, 

pode trazer prejuízos profissionais e pessoais para seus portadores. Além disso, avanços em estudos da 

área revelam que um tempo total de sono diminuído pode ser preditivo para complicações 

cardiovasculares, maior risco de diabetes mellitus e aumento da adiposidade corporal (HADDAD e 

GREGÓRIO, 2017). Sabendo disso, é imprescindível que a insônia seja ativamente buscada pelas equipes 

de saúde de Atenção Primária à Saúde (APS), a fim de identificar pessoas em risco e oferecer 

terapêuticas disponíveis, na tentativa de melhorar sua qualidade de sono e, pois, de vida. Objetiva-se, 

portanto, estimar a prevalência de insônia em usuários de APS e identificar relações com outras 

características. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Trata-se de um estudo transversal conduzido em Passo Fundo, RS. Foram incluídos pacientes com idade 

entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da rede urbana de APS; e 

excluídos aqueles acamados, portadores de deficiência que os impedisse de responder ao questionário 

e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados nas unidades de saúde, através de questionário 

pré-testado e pré-codificado, por acadêmicos treinados, entre maio e agosto de 2019. Após dupla 

digitação e validação dos dados, realizou-se descrição do perfil sociodemográfico da amostra, cálculo 
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da prevalência de insônia com intervalo de confiança de 95% (IC95) e verificação da sua distribuição 

conforme outras variáveis por meio do teste do qui-quadrado, considerando-se significância de 5%. 

Como resultado, tem-se uma amostra de 958 indivíduos, sendo a maioria mulheres (72,8%), com idade 

entre 18 e 39 anos (52,2%) e 63,6% autorreferindo-se como brancos (n=957); a escolaridade 

predominante foi de 8 anos ou menos (40,4%) e a renda familiar per capita de ≤1 salário mínimo (74,5%). 

A prevalência de insônia foi de 52% (IC95 49-55), bastante superior aos 21% demostrados por LEGER et 

al. (2000). Não houve diferença estatisticamente significativa quando se relacionou a presença de 

insônia com o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (p=0,08), a despeito da prevalência de 28,6% 

em toda a amostra, contrariando a literatura (ALMENEESSIER, 2018). Por outro lado, conforme 

demonstrado na Tabela 1, quando se avaliou a relação entre insônia e uso de medicamentos para 

dormir, houve achado significativo, com prevalência de 17,5% do desfecho nos expostos, indicando que 

a população acometida lança mão de fármacos na tentativa de melhorar a qualidade do sono. No 

entanto, quando se leva em consideração que, nesta amostra, 43% afirmaram consumir medicamentos 

por conta própria, sem prescrição médica, é preocupante imaginar que podem estar utilizando, sem 

orientação, substâncias para tentar dormir. De fato, quando se relacionou a presença de insônia com 

automedicação, observou-se diferença significativa, sendo que 60,5% dos insones se automedicavam, 

demostrando um comportamento substancialmente arriscado neste grupo. Outro ponto de discussão 

é a relação encontrada entre a insônia e o diabetes mellitus. Lin et al. (2017) apontam resultados 

significativos num grande estudo de coorte em Taiwan, com uma incidência acumulada de diabetes tipo 

2 de 0,1%, 4,4% e 5,1% em um, cinco e dez anos de acompanhamento de pacientes com insônia, 

respectivamente. Nesta amostra, houve achados significativos na relação de insônia com o diagnóstico 

do diabetes (16,5%) e de hipertrigliceridemia (18,4%), indo ao encontro da literatura, no que tange à 

relação da insônia com distúrbios metabólicos. Observou-se 10,6% de doença cardíaca entre os 

expostos, mais de três vezes maior do que a obtida por Lin et al. (2017), com 3,3%, podendo sugerir 

maior morbidade nesta amostra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conhecer a prevalência de insônia em usuários da APS pode ser oportuno a fim de adotar estratégias 

de rastreio, identificação e orientação a respeito do quadro, utilizando terapias não-farmacológicas, 

como a higiene do sono, antes de buscar suporte medicamentoso. O que a amostra sugere, porém, é 

um consumo intenso de medicamentos, podendo trazer desfechos desfavoráveis a longo prazo.  
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ANEXOS 

 

Tabela 1 - Relação entre insônia e outras variáveis em adultos usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo 
Fundo, RS, 2019. (n=958). 

  Uso de medicamentos para dormir 
  Com desfecho  Sem desfecho   

  n % n % p* 
Insônia         <0,001 
Sim 87 17,5 411 82,5   
Não 29 6,4 425 93,6   
 Uso de medicamentos sem prescrição médica 
 Com desfecho Sem desfecho  
 n % n % p* 
Insônia     0,020 
Sim 302 60,5 197 39,4  
Não 242 53,2 213 46,8  
  Diabetes mellitus tipo 2 
  Com desfecho   Sem desfecho    

  n % n % p* 
Insônia         0,020 
Sim 82 16,5 417 83,5   
Não 51 11,2 404 88,8   
  Hipertrigliceridemia 
  Com desfecho   Sem desfecho     

  n % n % p* 
Insônia         0,001 
Sim 92 18,4 401 81,6%   
Não 49 10,7 406 89,3   
  Doença cardíaca 
  Com desfecho   Sem desfecho     

  n % n % p* 
Insônia         <0,001 
Sim 53 10,6 446 89,4%   
Não 19 4,2 435 95,8   

*Teste do Qui-quadrado 
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RELATO DE MASTECTOMIA RADICAL EM FUNÇÃO DE 

CARCINOMA SIMPLES MAMÁRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giórgia Triches Lago. 

COAUTORES: Jéssica Luana Kummer, Leonel Maculan, Mariana Bernhardt Rovaris, Milena Machado e 
Tauane Pellizzaro. 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bortolini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO 

Os tumores de glândulas mamárias são os tumores mais frequentes nas cadelas, representando cerca 

de 50 a 70% de todas as neoplasias nessa espécie. A presença acentuada dos tumores mamários em 

algumas raças sugere um envolvimento hereditário e suscetibilidade genética dessa neoplasia, sendo 

considerada um importante fator de risco, assim como a idade e a exposição hormonal (DALECK, C.R; 

NARDI, A.B, 2016). O diagnóstico definitivo é conferido pelo exame histopatológico, uma vez que 

classifica e verifica o grau do tumor, a presença de necrose, bem como a invasão linfática e vascular. A 

cirurgia completa e com amplas margens de segurança de neoplasias localizadas, sem envolvimento 

metastático, é o procedimento terapêutico que confere maior possibilidade de cura (TERRA, E.M; 

VARELLA, G.R, 2018). O presente trabalho tem por objetivo relatar uma mastectomia radical em função 

de um carcinoma simples em uma canina fêmea da raça dachshund. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendida na Clínica Bella Raça – Saúde e Estética Animal uma fêmea da espécie canina, dachshund, 

com 7kg, 13 anos e de pelagem caramelo, apresentava nódulos mamários entre glândula mamária um 

e dois esquerda (M1E e M2E), em glândula mamária dois esquerda (M2E) e em glândula mamária três 

direita (M3D), os mesmos eram não ulcerados, não aderidos e não havia algia a palpação, com evolução 

há 6 meses. Encontrava-se hígida, recebia dieta para caninos adultos, era vermifugada e sem 
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ectoparasitas. No exame físico, constatou-se a presença de sopro leve grau 1, sendo realizado 

posteriormente um eletrocardiograma, onde evidenciou-se aumento de duração da onda P, sugestivo 

de sobrecarga de átrio esquerdo e aumento da amplitude de onda P, sugestivo de sobrecarga de 

câmaras cardíacas. O eritrograma não apresentou alterações, já o leucograma apresentou basofilia e 

nos testes bioquímicos séricos observou-se elevação nos níveis de triglicerídeos e fosfatase alcalina. Na 

radiografia torácica, não observou-se presença de metástase, o fígado ultrapassava o último rebordo 

costal, indicando hepatomegalia e havia mineralizações costocondrais, possivelmente pela senilidade. 

Dessa maneira, a suspeita clínica foi de neoplasia mamária e, a partir disso, foi realizada mastectomia 

radical bilateral, mediante incisão em região torácica em formato de “V”. Antes da incisão, fez-se 

ligadura prévia das artérias mais calibrosas que nutrem a cadeia mamária, a artéria pudenda externa e 

a epigástrica superficial cranial, para diminuir a hemorragia no transoperatório e como prevenção da 

disseminação de células tumorais durante a manipulação cirúrgica. A artéria pudenda externa é 

encontrada por meio da incisão da pele e subcutâneo, próximo ao linfonodo inguinal, enquanto que a 

artéria epigástrica superficial cranial está localizada na linha média ventral, entre as mamas torácias 

caudais e abdominal cranial. Como medida profilática contra metástases, retira-se juntamente a 

mastectomia o linfonodo responsável pela drenagem linfática da cadeia mamária, também chamado de 

sentinela. Nesse caso fez-se a retirada dos linfonodos axilares, utilizando corante azul de metileno a 1% 

(0,5 mL) para auxiliar em sua localização, pois esse permite o mapeamento da drenagem linfática. A 

retirada da cadeia mamária é realizada por método de arrancamento. O fechamento da ferida é obtido 

através da divulsão ampla do tecido subcutâneo, seguido de aproximação desse tecido e aposição 

cutânea. O nódulo foi encaminhado para exame histopatológico, onde constatou-se que se tratava de 

um carcinoma simples, subtipo tubular, grau I (baixo grau), seu pleomorfismo e atipia eram leves e em 

10 campos consecutivos de grande aumento havia cinco mitoses. Receituário para casa foi com 

cefalosporin (600 mg, ½ comprimido VO, SID por 10 dias), carproflan (75mg, ½ comprimido VO, SID, por 

6 dias) e dipirona gotas (8 gotas, VO, SID por 6 dias). Foi recomendado o retorno em 15 dias para a 

retirada dos pontos e avaliação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os carcinomas tubulares de mama são tumores malignos com crescimento expansivo e podem invadir 

os vasos linfáticos. A mastectomia é o tratamento de eleição nos neoplasmas mamários, sendo que a 

escolha da técnica deve ser baseada no tamanho tumoral, estadiamento clínico, drenagem linfática e 

localização do tumor, podendo ser realizada mastectomia simples, mastectomia regional e mastectomia 

radical uni ou bilateral.  O prognóstico é reservado. 

 

REFERÊNCIAS 
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L; DE NARDI, A. B. Dia-a-dia: Tópicos Selecionados em Especialidades Veterinárias. 1ª ed. Brasil: Editora 
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ANEXOS 

 

Figura 1 – Nódulos mamários não ulcerados e não aderidos em região epigástrica.  

 

Autor: Giórgia Triches Lago.  
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A IMPORTÂNCIA DE ATIVIDADES LÚDICAS A PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giulia Krein da Silva 

CO-AUTORES: Milena Carol Weber Glass 

ORIENTADOR: Graciela de Brum Palmeiras 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) é considerada potencialmente fatal, e um 

importante problema mundial de saúde pública. O SARS-CoV-2 é altamente transmissível por gotículas 

e contato, portanto, atividades em grupo, em ambientes fechados e em contato próximo com as 

pessoas não são recomendados. Porém, ainda há a necessidade de atividades alternativas para pessoas 

em sofrimento psíquico mental internados em instituição hospitalar. Dados do Ministério da Saúde 

(2019), mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e 

depressão. Diante desta realidade, emerge a necessidade do desenvolvimento de estratégias em saúde 

que sejam capazes de atender as demandas dessa população. Este trabalho tem como objetivo relatar 

a experiência de acadêmicas do curso de enfermagem ao realizarem atividades lúdicas com pacientes 

portadores de transtornos mentais, em internação hospitalar durante a pandemia do novo Coronavírus. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas do VI semestre do curso de enfermagem da 

Universidade de Passo Fundo/RS, vinculada ao componente curricular “Saúde Mental II”. O estudo foi 

realizado durante as aulas práticas de Saúde Mental II, na ala psiquiátrica de um hospital público 

localizado na região norte do Rio Grande do Sul. Os cuidados psiquiátricos até meados do século XXI 

estiveram restritos aos hospitais psiquiátricos, caracterizados por internações prolongadas e 

segregativas da pessoa com transtorno mental (SILVA, 2020). Indiscutivelmente, o progresso da 
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psiquiatria nas últimas décadas, propiciou tratamentos mais efetivos que, juntamente com novos pactos 

sociais, permitiram aproximar a pessoa portadora de transtorno mental da sociedade, visando a sua 

inclusão. O papel do enfermeiro diante desta nova forma de cuidado está em eleger instrumentos de 

trabalho que resgate a condição de sujeito de direitos, de cidadão e das pessoas em sofrimento psíquico 

mental, rompendo com sua prática manicomial (WILLRICH et al., 2014). 

Porém, em 11 de março de 2020, foi anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a pandemia 

no Brasil causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Diante deste contexto, medidas tiveram que ser 

adotadas para o seu enfrentamento, prevenção e controle. Mesmo com todos os limites impostos pelo 

Ministério da Saúde, a professora e estudantes do curso de enfermagem conseguiram fazer o 

planejamento de atividades que cumprissem todas as normas estabelecidas para oferecer uma 

assistência de qualidade aos pacientes psiquiátricos. As atividades realizadas durante a prática 

mencionada no estudo, objetivaram oferecer um cuidado mais humanizado aos pacientes internados 

no hospital, por meio de atividades lúdicas. O lúdico apresenta-se como uma possibilidade de 

transformar o ambiente hospitalar em um espaço acolhedor, não somente por meio da utilização de 

jogos, mas também por meio do sorriso e do diálogo (PAVANATTO, 2015). Foram realizadas atividades 

com desenhos e brincadeiras, além de jogos e músicas em que todos os pacientes eram convidados a 

participar. Todas as atividades respeitaram as orientações de precauções e controle do Coronavírus, 

com limite máximo de vinte e cinco por cento (25%) da capacidade de assentos do local de realização 

da atividade, além de providenciar medidas que garantiram o distanciamento interpessoal mínimo de 

dois metros. Mesmo com as dificuldades impostas pelo enfrentamento à pandemia mundial que 

estamos vivenciando, ainda é possível continuar com a assistência humanizada e adequada a pacientes 

psiquiátricos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das experiências vivenciadas, afirma-se que a hospitalização interfere diretamente na qualidade 

de vida do paciente. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, foi possível trazer aos pacientes 

psiquiátricos tratamentos alternativos que auxiliaram na adaptação ao ambiente, melhorias no convívio 

entre os próprios pacientes, e criação de vínculo entre profissional e paciente. 
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COAUTORES: Ariane de Lourdes Gomes Bueno; Alice de Leon Figueiredo; Camila Mumbach de Melo; 
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ORIENTADOR: Débora D’Agostini Jorge Lisboa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), potencialmente fatal, representa o mais 

importante problema mundial de saúde pública dos últimos 100 anos (MEDEIROS, 2020). A SARS-CoV-

2 é altamente transmissível por núcleos goticulares e contato, principalmente em locais fechados e 

ambientes hospitalares. Um fator importante na transmissibilidade dessa patologia é a alta carga viral 

no trato respiratório superior, mesmo entre pacientes pré-sintomáticos, distinguindo-se de outras 

doenças respiratórias. Por se tratar de uma nova doença, ainda existem dados limitados sobre o risco 

de desenvolver a forma grave. Segundo dados do Ministério da Saúde, sabe-se que no grupo de risco 

estão pessoas idosas, portadores de doenças crônicas, imunodeprimidos, obesos e tabagistas. O 

objetivo do trabalho é delinear o perfil epidemiológico e as principais comorbidades de pacientes 

infectados pela SARS-CoV-2 internados em um hospital referência e de alta complexidade no Norte do 

Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo, transversal e observacional. Este trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o registro CAAE 31589620.0.0000.5342 e parecer nº 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
1

0
 

4.026.096. O estudo foi realizado em um hospital referência e de alta complexidade situado ao Norte 

do Rio Grande do Sul. Com relação aos critérios de inclusão, foram selecionados todos os pacientes 

diagnosticados com SARS-CoV-2 que estiveram internados na instituição entre março e agosto de 2020. 

Levando em consideração os dados da população brasileira foram confirmados cerca de 

aproximadamente 3.300.000 casos em todo país, sendo o primeiro caso registrado no dia 26 de 

fevereiro de 2020. Até a 33ª Semana de contagem Epidemiológica, os dados apresentados no boletim 

geral de epidemiologia da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, indicam que já houve 103.891 casos 

positivos no estado, sendo que 10.393 (10%) destes necessitaram ser hospitalizados (SIVEP-GRIPE, 

2020). Os resultados obtidos no período proposto pela pesquisa foi 437 pacientes internados com clínica 

sugestiva de SARS-CoV-2, destes 310 (70,9%) tiveram exame laboratorial positivo para doença.  A média 

de idade da amostra foi de 57 anos. Houve prevalência do sexo masculino, totalizando 60,2% das 

internações.  Para os indivíduos com mais de 50 anos, os riscos de desenvolverem a forma grave da 

doença aumentam exponencialmente, devido a propensão de possuírem outras doenças preexistentes. 

Na amostra do presente estudo, 76,88% apresentaram pelo menos uma comorbidades, sendo a mais 

frequente, a hipertensão, seguido de diabetes Mellitus e obesidade. Em relação ao perfil da população 

geral brasileira os indivíduos idosos, de 40 a 59 anos ou com comorbidades como diabetes mellitus, 

doenças cardiovasculares, doenças renais crônicas e pneumopatias crônicas estão entre os 

hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave e aponta que estes podem apresentar casos mais 

graves da doença (NIQUINI, 2020). 

O SARS-CoV-2 na forma grave, além das alterações da função respiratória, pode ainda apresentar 

repercussões cardiovasculares diversas, fazendo-se necessária a monitorização contínua e a abordagem 

multiprofissional na assistência (BOUADMA, et al. 2020). Portanto, pacientes pertencentes ao grupo de 

risco possuem maior dificuldade em enfrentar a doença devido ao fato de organismo já estar debilitado. 

Um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, sem consumo abusivo de álcool, bons hábitos 

de sono e prática regular de exercício físico, colabora para o aumento da imunidade, sendo ainda mais 

incentivadas no atual momento em que estamos vivendo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a idade média é de 57 anos, com prevalência do sexo masculino, apresentando pelo 

menos uma comorbidades associada, sendo a HAS a mais prevalente. Esses achados permitem 

contribuir para o entendimento, prevenção e controle da doença. Diante disso, orienta-se a população 

evitar a exposição aos vírus pelo risco de contaminação e complicações causadas pela infecção do SARS-

CoV-2. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO 

PACIENTE VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Hérique dos Santos.  

COAUTORES: Daianne Caroline Tomasi, Francielly Vieira de Carvalho, Giulia Krein da Silva.      

ORIENTADOR: Thaís Dresch Eberhardt, Helenice de Moura Scortgagna      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os ferimentos por arma de fogo (FAF) podem representar alta gravidade, causam lesões que 

incapacitam o indivíduo, podendo gerar sequelas irreversíveis, sendo considerados um problema de 

saúde pública (ZANDOMENIGHI; MARTINS; MOURO, 2011). As lesões e óbitos de adolescentes e adultos 

jovens, por causas não naturais, penalizam o indivíduo, desamparam seus familiares, aumentam o 

número de anos potenciais de vida perdidos, minimizam a produtividade social e econômica, impõem 

ônus ao país (MELLO; KOIZUMI, 2004).Tem-se como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem na elaboração de Diagnósticos de enfermagem (DE) em paciente vítima de FAF em unidade 

de cuidados intermediários (UCI).      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem. O estabelecimento dos DE foi 

realizado durante as aulas práticas de Saúde do Adulto II, na UCI de um hospital de ensino do Rio Grande 

do Sul, de fevereiro a março de 2020, com base na Taxonomia proposta pela NANDA-I (NANDA 

INTERNATIONAL, 2018). Paciente do sexo masculino, 41 anos, deu entrada na emergência por FAF e 

projétil alojado em região fronto-temporal esquerda. Segundo informações colhidas do hospital de 

origem, apresentava-se em Glasgow 3, com perda de massa encefálica pelo orifício do projétil, sendo 

que estava há aproximadamente duas horas no local do trauma, sem atendimento. Ao exame físico, 

paciente sinalizava lucidez e orientado em tempo e espaço com abertura ocular, encontrava-se inquieto 

e contido mecanicamente. Apresenta Afasia de Broca. Não conseguiu verbalizar, mas sinalizou dor em 
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região do hipogástrio grau 8, ao toque do examinador. Escala Visual Analógica (0-10). Ferida operatória 

em região parietal com presença de suturas em apenas 1/3 da ferida, pupilas anisocóricas com midríase 

à direita e fotorreatividade diminuída, hematoma em globo ocular esquerdo. Oxigenoterapia por meio 

de cateter nasal O2 por ayre 3 L/min; SpO2 98%, dieta por sonda nasoenteral; afásico (afasia de Broca), 

pescoço com hematomas, traqueostomizado; murmúrio vesicular à ausculta pulmonar. Ausculta 

cardíaca sem particularidades. Afebril e hemodinamicamente estável. Abdome globoso, ruídos 

hidroaéreos diminuídos; eliminação urinária por meio de sonda vesical de demora, concentrada e com 

sedimentos. Mobilidade física prejudicada com hipoestesia em membro superior direito; à esquerda 

força preservada e sensibilidade sem alterações. Membros inferiores com perfusão preservadas, sem 

deambulação, movimentando-se por auxílio devido à dor e por orientação médica. A partir da anamnese 

e exame físico, foram estabelecidos os seguintes DE prioritários: Dor aguda relacionada a agentes lesivos 

biológicos, evidenciada por comportamento expressivo; Comunicação verbal prejudicada relacionada a 

alteração no sistema nervoso central, evidenciada por dificuldade para expressar verbalmente os 

pensamentos (afasia); Mobilidade física prejudicada relacionada a prejuízos neuromusculares, 

evidenciada por instabilidade postural; Troca de gases prejudicada, relacionada e evidenciada pelo uso 

do suporte ventilatório e traqueostomia; Risco de aspiração, relacionado a sonda nasoenteral e 

traqueostomia. Risco de infecção relacionado a procedimento invasivo traqueostomia e presença de 

dispositivo de drenagem. Apesar deste relato apontar os DE para paciente vítima de FAF, destaca-se 

que essa definição deve ser sempre individualizada e priorizar as necessidades de cada paciente (NANDA 

INTERNATIONAL, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificou-se que tornar os diagnósticos de enfermagem prioridade na prática clínica de enfermagem 

durante a pandemia de COVID-19 é importante para a provisão de um cuidado individualizado, 

altamente qualificado e possibilita um atendimento mais eficiente para resolutividade das necessidades 

dos pacientes. Além disso, estabelecer os DE auxilia no planejamento da assistência de enfermagem. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ACHADOS FONOAUDIOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO HOSPITALAR 

À BEIRA-LEITO DO PACIENTE GRANDE QUEIMADO: RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ianael Cassie dos Santos   

COAUTORES: Ana Lucy Soria Rios, Angélica Savoldi, Ronan Mattos Mezzalira 

ORIENTADOR: Luciana Grolli Ardenghi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Muitos dos casos críticos para a fonoaudiologia envolvem as sequelas clínicas de queimaduras em 

regiões da face e cervical, acometendo as estruturas do sistema motor oral e prejudicando as funções 

do sistema estomatognático. Neste contexto o trabalho fonoaudiológico tem início ainda na fase aguda 

das lesões durante a hospitalização e desenvolve-se por meio de avaliações morfofuncionais e 

identificação de possíveis limitações nas funções de comunicação e alimentação. Contudo, além das 

alterações decorrentes do processo cicatricial e das lesões inalatórias, também poderão ocorrer lesões 

laríngeas se for submetido à intubação orotraqueal durante o período crítico do tratamento. Estas 

lesões poderão provocar alterações morfofuncionais nas pregas vocais como granulomas de contato e 

disfonias, hipofunção de complexo hiolaríngeo, perda de reflexos de proteção de via aérea inferior e 

disfagia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este projeto constitui-se por meio da coleta de dados em prontuário hospitalar de um paciente com 

histórico de queimadura em 39% da superfície corporal, acometendo tórax anterior, pescoço e face, 

onde objetivou-se relatar de forma breve o período crítico e intervenções multiprofissionais que a 

paciente foi submetida durante internação hospitalar com enfoque na coleta de achados e intervenções 

fonoaudiológicas no caso. 

Em 2017, a Associação Européia de Queimaduras publicou o European Practice Guidelines for Burn Care 

(Minimum Level of Burn Care Provision in Europe) 4º edição, aborda o cuidado com o paciente vítima 
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de queimadura destacando uma atenção biopsicossocial multidisciplinar, em virtude de todo contexto 

em que este indivíduo é inserido desde o momento da sua lesão, período de hospitalização, 

estendendo-se por todo processo terapêutico de reabilitação. 

Os achados da avaliação fonoaudiológica a beira leito relatam lesões cérvico-faciais que geravam 

limitações dos movimentos orofaciais, causando dificuldades fonoarticulatórias e dificuldades 

funcionais de alimentação, além de danos decorrentes da intubação orotraqueal prolongada, levando 

a presença de disfonia, qualidade vocal rouca e soprosa, loudness baixo e pitch grave. No início da 

intervenção fonoaudiológica, a paciente apresentava ingesta nível 1 pela Escala FOIS (nada por via oral). 

Já na ocasião da alta, apresentava disfagia orofaríngea leve pela Escala de O’Neill, com ingesta nível 6 

pela Escala FOIS (via oral total com múltiplas consistências, sem necessidade de preparo especial ou 

compensações, porém com restrições alimentares). Seu rápido processo de recuperação de disfagia se 

deve ao fator positivo de idade, uma vez que o processo de envelhecimento pode ter um impacto 

negativo na função da deglutição. A unidade hospitalar na qual deu-se seguimento este caso não possui 

característica de centro de reabilitação continuada, desta forma não há dados concretos sobre os 

prejuízos oromiofuncionais e vocais da paciente e o seguimento de seu tratamento pós alta hospitalar. 

Sabe-se conforme a literatura que o trabalho fonoaudiológico é longo e estende-se por um longo 

período até a estabilização e adaptaçao eficaz das funções do sistema estomatognático e sistema 

sensório motor oral na reabilitação de sequelas de queimaduras de face e cervical.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi possível identificar danos relativos à motricidade orofacial, deglutição e fonação em paciente com 

queimadura de face e cervical e submetido ao uso prolongado de tubo orotraqueal. Verificou-se, ainda, 

que os achados condizem com casos previamente descritos na literatura, contribuindo de forma 

substancial para o conhecimento  e cuidado integral do paciente crítico grande queimado.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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DIAGNÓSTICO SOROLÓGIA DE GLAESSERELLA PARASUIS 

MEDIANTE ELISA INDIRETO BASEADO NA PROTEÍNA FBPA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Igor Giacobbo 

COAUTORES: João Antônio Guizzo, Gabriela Carolina Paraboni Frandoloso, Rafaela Luiza Klein, Yu 

Rong-hua, Anthony Bernard Schryvers, Luiz Carlos Kreutz. 

ORIENTADOR: Rafael Frandoloso. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Glaesserella parasuis é o agente etiológico da doença de Glässer (DG), uma doença bacteriana que afeta 

leitões na fase de creche. Casos clínicos de DG tem sido cada vez mais comuns nas granjas brasileiras, e 

de forma preocupante, ocasionados por 9 sorovares (SVs) virulentos de Gps (SV1, 2, 4,5, 7, 12,13, 14 e 

15) (Pires et al., 2019; Prigol et al., 2019) além de outros 9 novos tipos capsulares igualmente 

patogênicos (Pires et al., 2019). Características superficiais de G. parasuis dificultam a produção de 

testes sorológicos que permitam avaliar o potencial imunogênico de vacinas sem levar em consideração 

o tipo capsular. Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento da proteína recombinante FbpA 

(Proteína Periplasmática de União ao Ferro) e o seu potencial uso para avaliar rebanhos vacinados com 

bacterinas baseadas em G. parasuis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O gene fbpA da cepa Nagasaki de G. parasuis foi amplificado mediante PCR, clonado no vetor pT7-7 

modificado e expressado na cepa ER 2566 de Escherichia coli. A proteína rFbpA foi purificada mediante 

choque osmótico (Khan et al., 2007) (Fig.1-A) e utilizada para desenvolver e validar um ELISA Indireto 

(E-FbpA) para detectar IgGs suínas anti-G.parasuis. O E-FbpA foi então utilizado para avaliar 

sorologicamente 30 leitões imunizados com uma bacterina bivalente formuladas com os SVs 4 e 12 de 

Gps (2 doses com intervalos de 14 dias, 1ª dose aplicada aos 21 dias de vida). Amostras de soro foram 
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obtidas nos momentos D0 (pré-imunização), D14 (no momento da revacinação) e D21 (duas semanas 

após a revacinação). Soros suínos anti-rFbpA foram utilizados como controle positivo e, como controle 

negativo, utilizou-se soros procedentes de suínos imunizados com Actinobacillus pleuropneumoniae 

(App), Pasteurella multocida (Pm) e Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo). Em paralelo, os 30 soros 

foram também titulados através de um ELISA Indireto baseado nos antígenos utilizados para formular a 

vacina bivalente (resposta homóloga). Nossos resultados demonstram o potencial da proteína FbpA 

para detectar IgGs reativas especificamente ao G. parasuis. Soros procedentes de suínos SPF imunizados 

com App, Pm e Mhyo não reconhecem a proteína rFbpA. Por outro lado, todos os suínos imunizados 

com a vacina bivalente de Gps desenvolveram IgGs anti SV4 (Fig. 1B) e SV12 (Fig.1C) e também, 

apresentaram IgGs reagentes ao antígeno recombinante desenvolvido neste estudo (Fig. 1D). Ainda, 

utilizando o E-FbpA avaliamos 1.110 soros suínos (coletados entre os anos de 2012- 2014) provenientes 

de granjas de subsistência de diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e demonstramos 

uma prevalência de positividade de 61.47%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste trabalho demonstramos que a proteína rFbpA pode potencialmente compor a unidade antigênica 

de um ELISA universal para detecção de IgGs anti-G. parasuis, independentemente do seu tipo capsular. 

Também, demonstramos que G. parasuis é altamente prevalente em granjas de suínos criados para 

subsistência, representando um risco para o sistema intensivo de produção. 
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Análise sorológica de investigação de IgGs anti-Gps. A) SDS-Page demonstrando a proteína 

rFbpA purificada. B – C) Titulação de IgGs sistêmicas anti- Gps SV4 e SV12, respectivamente. 

D)ELISA baseado na proteína rFbpA. Todos os animais vacinados com a bacterina bivalente 

soroconverteram 3 semanas após a revacinação (D35). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DE FATORES ECOLÓGICOS SOBRE ARTRÓPODES 

DE SOLO EM DUAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

EM DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isabella Wohlmeister Azeredo 

COAUTORES: Ana Carolina Razera, Júlia de Moraes Brandalise e Maria Eduarda Alberti. 

ORIENTADOR: Noeli Zanella. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os artrópodes de solo exercem papel fundamental na ciclagem de nutrientes e na degradação da 

matéria orgânica. Essa comunidade responde quantitativamente e qualitativamente às condições 

ambientais, afetando diretamente o ecossistema e suas funções tróficas (KIKUDA et.al, 2017). Nesse 

cenário, estando os artrópodes suscetíveis a pressões antrópicas, o presente trabalho buscou investigar 

se existe diferença na diversidade de artrópodes de solo em uma área com dosséis arbóreos e outra 

com visível pressão antrópica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Conduzimos um experimento em outubro de 2019, na Área de Preservação Permanente (APP) próxima 

ao Instituto de Ciências Biológicas, UPF, em dois locais: um de área aberta antropizada, e outro de 

floresta em regeneração. 

No primeiro dia, houve a demarcação de três linhas de vinte metros às margens do recurso hídrico. A 

cada cinco metros, instalamos um pitfall, totalizando 24, que consiste em um copo de plástico com um 

funil contendo álcool 70%, como uma armadilha para a coleta dos artrópodes a nível do solo. 

Em cada linha, nos pitfalls três e cinco, coletamos toda a serrapilheira na área de um plot de 0,5m x 

0,5m, armazenando o conteúdo em sacos identificados. Após isso, registramos a temperatura e a 
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umidade a nível do solo. Logo depois, avaliamos a radiação solar nas áreas dos pitfalls três e cinco de 

cada linha, categorizando-a em 0%; 1 a 25%; 26 a 50%; 51 a 75%; 76 a 100%. Os dados obtidos foram 

agrupados e a diversidade de artrópodes foi identificada (tabelas 1 e 2).  

Embora tenhamos encontrado um maior número de espécies de Insecta na área de regeneração, essa 

diferença não foi significativa (p= 0,26). Provavelmente, esta diferença pode estar relacionada à 

predação, busca de alimentos e épocas de acasalamento durante a primavera. Mesmo com pesquisas 

na área de ecologia de insetos e seu comportamento, estes fatos ainda não são totalmente explicados 

(ARAÚJO, Ana Paula Albano. 2009).     

Também, não houve grandes variações em nível de ordem entre os dois ambientes. Na área mais 

antropizada, registramos mais Crustacea e Arachnida, assim como larvas e um anelídeo. 

Entre os fatores relacionados à semelhança na diversidade de artrópodes das duas áreas, podemos citar 

o fato de a APP ser uma área reflorestada, com plantio de araçá (Psidium cattleyanum) e, portanto, de 

configuração diferente de uma mata nativa (que é mais diversa). Apesar disso, a área com árvores ainda 

favoreceu a presença de Insecta, pois comparativamente ao campo, há maior variedade de micronichos 

(COPATTI; ROCHA, 2009).  

Dentre os fatores abióticos observados, destacamos a presença de serapilheira, que foi quase 600% 

maior na área 1 quando comparada com a área 2. Isso explica a maior quantidade de artrópodes na 

área 1, pois a serapilheira oferece proteção e condições essenciais à vida de diversas espécies. 

Entretanto, a semelhança entre os demais fatores abióticos das áreas pode ter influenciado na 

similaridade encontrada na quantidade e na diversidade dos artrópodes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível estabelecer relações de similaridade entre os fatores ecológicos e os artrópodes presentes 

nas duas áreas. Nem sempre os dados da literatura podem ser integralmente observados na prática, 

pois o conjunto dos fatores ecológicos depende de características singulares de cada local. Apesar disso, 

nota-se um padrão: quanto mais diversificada a área, maior é a presença de artrópodes, sendo que 

fatores ambientais estáveis favorecem a diversidade de espécies.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Fatores Abióticos em outubro de 2019, na Área de Preservação Permanente, Universidade de Passo 
Fundo. 

 ÁREA 1 ÁREA 2 

 Média Média 

Temperatura (°C) 27,09 29,73 

Umidade (%) 59,99 59,33 

Radiação solar (%) 26 a 50 25,5 a 42 

Serrapilheira (g) 415,83 70 

 

ANEXO 2 

Diversidade de artrópodes em outubro de 2019, na Área de Preservação Permanente, Universidade de 
Passo Fundo. 

 ÁREA 1  ÁREA 2 

Coleoptera 60  29 

Hemíptera 2  0 

Hymenoptera 15  15 

Diptera 13  6 

Thysanura 18  2 

Isoptera 2  30 

Collembola 0  17 

Blattodea 0  1 

Lepidoptera 0  1 

Orthoptera 0  1 

Isopoda 183  74 

Aranea 2  7 

SEM ID 2  7 

ANELÍDEOS 0  1 

LARVAS 0  7 

TOTAL 297  198 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

GENOTOXICIDADE EM PHYSALAEMUS CARRIZORUM 

UTILIZANDO TESTE DE MICRONÚCLEO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isis Schuster Homrich   

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Noeli Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A toxicidade de agroquímicos vem sendo apontada como uma das responsáveis pelo declínio global das 

espécies de anfíbios, que são altamente sensíveis aos efeitos desses químicos (BRÜHL et al., 2013). O 

teste de micronúcleo é bastante utilizado em avaliações de genotoxicidade por ser um método acessível 

e possivel de realizar em amostras in vivo (HAYASHI, 2016). Consiste na análise de amostras celulares 

na busca de pequenas formações chamadas micronúcleos, que são fragmentos de cromatina causados 

por erros na divisão celular (FENECH, 2000).  Além da busca do micronúcleo em si o teste permite 

visualizar também outras alterações nucleares que podem ser causadas por agentes tóxicos que 

interferem na divisão de cromossomos (HAYASHI, 2016).  

Para o presente estudo selecionamos a Physalaemus carrizorum, anfíbio que ocorre tanto em 

fragmentos de floresta como em áreas de cultivo, a fim de comparar a frequência de alterações 

nucleares nos espécimes de área florestal e em área de cultivo agrícola. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Coletamos 31 indivíduos de Physalaemus carrizorum entre o período de setembro a dezembro de 2019. 

Os locais de coleta foram a Floresta Nacional de Passo Fundo em Mato Castelhano-RS e uma região de 

cultivo agrícola localizada na região da cidade de Passo Fundo-RS. Após as coletas os anfíbios foram 

transporados para o Laboratório de Herpetologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de 

Passo Fundo para a coleta das amostras sanguíneas. As lâminas foram analisadas em um aumento de 
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100x, e além do micronúcleo foram analisadas alterações nucleares do tipo binuclear, notched e 

bebbled (figura 1).  

Os resultados não apontaram diferenças significativas nas alterações analisadas, exceto na alteração 

nuclear do tipo Bebbled que obteve um valor significativo (p < 0,05). No entanto, apesar do resultado 

não-significativo a área agrícola apresentou um maior número de anomalias celulares, sendo elas 

micronúcleos, células binucleadas, notched e bebbled. Essas alterações nucleares podem estar 

relacionadas ao alto uso de agrotóxicos nesta área, pois apesar da amostra de anfíbios na área agrícola 

ser menor que a área florestal, apresentou um maior número de alterações celulares.  

Anfíbios são modelos promissores em estudos de genotoxicidade, por serem animais considerados 

bioindicadores ambientais. Por manterem um ciclo de vida bifásico, com intrínseca ligação com a água 

e com o ambiente terrestre, além de terem uma pele semipermeável e respiração cutânea, os anfíbios 

são diretamente atingidos por poluentes presentes no ambiente (GONÇALVES et al., 2017). Dessa 

forma, estudos de genotoxicidade envolvendo análise de alterações celulares em anfíbios vem se 

tornando frequentes e de suma importância, com o objetivo de definir os efeitos do uso desses 

pesticidas no ecossistema presente no ambiente em que são aplicados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dados não apontaram diferenças significativas em todas as alterações avaliadas, porém a amostra 

de anfíbios coletados na área agrícola apresentou diversas anomalias celulares. É necessário dar 

continuidade aos estudos de genotoxicidade de anfíbios para estipular os efeitos do uso desses 

agroquímicos em habitats ocupados por espécies nativas da região. 
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HAYASHI, M. The micronucleus test—most widely used in vivo genotoxicity test—. Genes and 
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Alterações nucleares visualizadas no presente estudo. A) célula normal B) micronúcleo C) 

Bebbled D) Binucleada E) Notched.  

 

Foto: Isis Schuster Homrich.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TESTES COMPORTAMENTAIS EM GIRINOS DE PHYSALAEMUS 

CUVIERI 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isis Schuster Homrich  

COAUTORES: Leonardo José Gil Barcellos e Milena Fortuna 

ORIENTADOR: Noeli Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Anfíbios, sobretudo girinos, são considerados excelentes bioindicadores ambientais. Características 

como seu ciclo de vida bifásico, alta permeabilidade na pele e deposição de ovos na água são fatores 

que os tornam suscetíveis aos efeitos de poluentes (GONÇALVES et al., 2019). Uma forma de avaliar os 

efeitos desses poluentes no organismo do animal é por meio de testes comportamentais. Selecionamos 

três testes já parametrizados para organismos aquáticos: claro/escuro, que avalia a resposta de 

ansiedade do animal, o teste do tanque novo, que analisa o comportamento exploratório frente à um 

ambiente novo e o teste social, que avalia o impacto do estímulo social na resposta locomotora e 

comportamental. 

O presente estudo teve como objetivo parametrizar o comportamento dos girinos quanto aos testes 

citados, possibilitando a execução de futuros trabalhos de avaliação dos impactos de poluentes no 

ambiente onde girinos se desenvolvem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nossa estratégia foi submeter 30 girinos da espécie Physalaemus cuvieri aos diferentes testes 

comportamentais e avaliar sua reação basal à estes sem nenhum estímulo além dos intrínsecos ao teste 

(i.e. ambiente novo e estímulo de agrupamento social). No teste claro/escuro os girinos mostraram 

preferência por permanecer na parte clara. Esse comportamento de aversão à área escura do tanque 

parece ser uma adaptação para evitar predadores, onde o aparato escuro seria intepretado pelo animal 

como a sombra de um possivel predador (DAHLÉN et al., 2019), e já foi observado em outras larvas de 
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organismos aquáticos. No teste tanque novo os girinos adotaram a estratégia de permanecerem imóveis 

no fundo em relação à essa novidade ambiental, sem explorar os diferentes estratos do tanque. Em 

relação ao teste da preferência social, a presença dos coespecíficos causou um evidente estímulo na 

movimentação do girino. Essa percepção se deu pois os girinos nesse teste percorreram mais que o 

dobro de distância por eles no teste tanque novo. É notável que o estímulo químico possui maior 

influência no comportamento social de girinos (CROSSLAND et al., 2019), porém foi possivel observar 

no nosso teste que o estímulo visual social também influenciou em um aumento de atividade 

locomotora do girino. Girinos são animais comumente gregários, formando grandes grupos 

denominadas guildas na natureza.  

A padronização e validação desses testes poderá ser uma importante ferramenta de avaliação de 

impactos de poluição diretamente sobre os anuros bem como, por estes serem considerados animais 

modelos como bioindicadores de mudanças ambientais (CRUZ-ESQUIVEL et al., 2017; GONÇALVES et 

al., 2017), dos impactos sobre o meio ambiente como um todo. Para realizar outros testes com 

inferências, é necessário ter conhecimento do comportamento inato do girino frente aos testes. Dessa 

forma, a padronização desses testes para girinos de anfíbios permite que diversos outros trabalhos 

futuros possam ser realizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desempenho dos girinos de Physalaemus cuvieri frente aos testes comportamentais parametrizados 

para zebrafish sugere que esses testes podem ser úteis na avaliação do repertório comportamental de 

girinos. 

 

REFERÊNCIAS: 

CROSSLAND, M. R., et al. The Effects of Conspecific Alarm Cues on Larval Cane Toads (Rhinella marina). 

Journal of Chemical Ecology, 45(10), 838–848, 2019 

DAHLÉN, A., et al. Heritable natural variation of light/dark preference in an outbred zebrafish 

population. Journal of Neurogenetics, 33(4), 199–208., 2019 

CRUZ-ESQUIVEL, A. et al. Genetic damage in Rhinella marina populations in habitats affected by 

agriculture in the middle region of the Sinú River, Colombia. 2017. 

GONÇALVES, M. W. et al. The agricultural impact of pesticides on Physalaemus cuvieri tadpoles 

(Amphibia: Anura) ascertained by comet assay. ZOOLOGIA 34: e19865. 2017. 

GONÇALVES, M. W. et al. Assessing Genotoxicity and Mutagenicity of Three Common Amphibian Species 

Inhabitatin 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PREVALÊNCIA DO EXCESSO DE PESO E INDICADORES 

ASSOCIADOS EM ADULTOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jackson Pagno Lunelli 

COAUTORES: Rayanne Allig de Albuquerque, Ivana Loraine Lindemann 

ORIENTADOR: Gustavo Olszanski Acrani 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

O padrão de consumo alimentar observado na população brasileira sofreu significativa modificação nos 

últimos anos. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2013) aponta que a diminuição da 

fome e da desnutrição veio acompanhada do aumento vertiginoso da obesidade em todas as camadas 

da população, norteando para um porvindouro de problemas relacionados. Tendo em vista que o 

excesso de peso se torna uma realidade e impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida da 

população e, considerando que a prevalência nacional do excesso de peso é em torno de 75% (GOMES 

et al., 2006), esta pesquisa visa analisar a prevalência dessa comorbidade na população atendida na 

Atenção Primária à Saúde (APS) e sua relação com outros indicadores epidemiológicos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 

inclusão foram idade ≥ 18 e ≤ 59 anos, ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da rede urbana 

de APS; e os de exclusão foram acamados, portadores de deficiência que os impedisse de responder ao 

questionário e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados através de questionário pré-testado 

e pré-codificado, por acadêmicos treinados, nas unidades de saúde, entre maio e agosto de 2019. A 
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partir do Índice de Massa Corporal (IMC), sendo altura e peso autorreferidos, os participantes foram 

classificados como sendo portadores ou não, de excesso de peso. Foram autorreferidos diagnósticos 

médicos de comorbidades que possam estar relacionadas: Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS). Após dupla digitação e validação, foi realizada estatística descritiva do perfil 

epidemiológico da amostra, prevalência do excesso de peso e verificação da sua distribuição de acordo 

com as comorbidades (qui-quadrado, 5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra, conforme 

apresentado na Tabela 1, foi constituída por 958 participantes, dos quais 72,8% eram mulheres, 27% 

tinham de 30 a 39 anos, 63,6% autorreferiram cor de pele branca, 40,4% apresentavam escolaridade 

igual ou inferior a 8 anos de estudo, 74,5% referiram renda familiar per capita ≤ a 1 salário mínimo (R$ 

988,00), 13,9% referiram DM e 28,6% HAS. Do total dos entrevistados, 68,2% apresentaram excesso de 

peso, com diferença significativa em relação a idade e diagnósticos de DM e HAS. Observou-se que a 

prevalência do excesso de peso entre os diabéticos foi de 65,5% (p<0,001) e entre os hipertensos foi de 

61,7% (p<0,001) (Tabela 2). Em estudo multicêntrico realizado por Gomes et al. (2006) foi identificada 

prevalência nacional do excesso de peso de 75%, enquanto 85,6% da amostra delimitada na região Sul 

do país, apresentou a comorbidade. Assim, é possível observar que os resultados obtidos no presente 

estudo, apesar de encontrarem-se abaixo dos valores observados na análise multicêntrica, 

apresentaram maior proximidade da realidade nacional em detrimento da regional. Ao analisar a HAS, 

Feijão et al. (2005) identificaram o dobro da prevalência em pacientes com excesso de peso. Ademais, 

no caso do DM, Sinaiko (2007) aborda a relação direta entre o sobrepeso e o aumento da resistência à 

insulina, facilitando assim, o surgimento da doença crônica. Ainda segundo a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, a adoção de práticas saudáveis faz parte, não somente da prevenção, como 

também do tratamento não farmacológico de tais morbidades. Desse modo, o Ministério da Saúde 

estimula as equipes atuantes na APS, para que orientem a população quanto à alimentação adequada 

e saudável no contexto da atenção integral à saúde (BRASIL, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Depreende-se que é elevada a prevalência do excesso de peso em usuários da APS, e fator de alerta o 

fato de que o mesmo foi observado em portadores de doenças crônicas diretamente relacionadas com 

a alimentação. É mister que as equipes da APS elaborem planos de enfrentamento aos quadros de 

excesso de peso e obesidade, tendo por objetivo a redução da morbimortalidade por meio da prevenção 

primária. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 84p. 
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ANEXOS 

*Salário mínimo = R$ 998,00. 

Tabela 1. Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 
Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis n % 

Sexo   
Masculino 261 27,2 
Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   
18-29 241 25,2 
30-39 259 27,0 
40-49 212 22,1 
50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   
Branca 609 63,6 
Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   
≤8 370 40,4 
9-11  341 37,3 
≥12 203 22,2 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=901)   
>1 230 25,5 
≤1 671 74,5 

Diagnóstico médico autorreferido de Diabetes Mellitus   
Sim 133 13,9 
Não 825 86,1 

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial Sistêmica  
Sim 274 28,6 
Não  684 71,4 
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Tabela 2. Prevalência do excesso de peso conforme outras características de adultos usuários da Atenção 
Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=958). 

 Com desfecho Sem desfecho  

Variáveis n % n % p** 

Idade em anos completos     <0,001 
18-29 109 53,2 96 46,8  
30-39 164 70,1 70 29,9  
40-49 142 74,3 49 25,7  
50-59 165 75,0 55 25,0  

Diagnóstico médico autorreferido de Diabetes Mellitus     <0,001 
Sim 483 65,5 254 34,5  
Não 97 85,8 16 14,2  

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

   <0,001 

Sim 377 61,6 235 38,4  
Não 203 85,3 35 14,7  

*Salário mínimo = R$ 998,00; **Qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DE FOTOATIVAÇÃO NA 

ESTABILIDADE DE COR E DE BRANCURA EM RESINA 

COMPOSTA APÓS CLAREAMENTO E ENVELHECIMENTO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Janquiel Xavier  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Álvaro Della Bona 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As resinas compostas  são matérias restauradores muito utilizados, são indicadas para restaurações de 

dentes anteriores e posteriores. Com o tempo resinas compostas tendem a mudar de cor (Curties et al. 

2008).  

A maioria das resinas compostas são afetadas por envelhecimento (Curtis et al. 2008) e podem 

apresentar mudanças em sua cor (Rodrigues et al. 2017; Al Kheraif et al. 2013).  O grau de conversão 

(GC) é afetado pela exposição da luz, que é induzida pela irradiação (mW/cm²) e tempo (segundos) 

(Durner et al. 2011). E também os agentes clareadores podem atuar como solventes, quebrando as 

ligações degradadas quimicamente da RC (Durner et al. 2011). 

O objetivo deste trabalho é  avaliar a influência da distância de fotoativação (0 e 8 mm), e o tipo de 

agente clareador, e do tempo de envelhecimento de até 6 meses (T6) na alteração de cor (ΔE) e brancura 

da RC (ΔWID), testando a hipótese de que ΔE é influenciado pelo GC, tipo de AC e tempo de 

envelhecimento.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram confeccionados corpos de prova de uma resina composta (Filtek Z350 XT, 3M ESPE), 

fotopolimerizada em duas distâncias diferentes ( 0 ou 8 mm). Um espectrofotômetro foi utilizado para 

obter as coordenadas de cor 24h após a fabricação (T0), um dia (TA) e 6 meses (T6) após tratamento 
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clareador. Entre os períodos de avaliação os corpos  estiveram armazenados em água destilada a 37°C. 

Em T0 os CP (n=5) foram submetidos a um dos protocolos clareadores: HB- clareamento caseiro 

(peróxido de hidrogênio 6%, White Class 6%, FGM) 2 h/dia, por 21 dias; OB- clareamento de consultório 

(peróxido de hidrogênio 35%, Whiteness HP Blue 35%, FGM) 15 min/dia por 3 dias. Diferenças de 

brancura foram calculadas usando o índice de clareamento para Odontologia (WID) entre T0, TA e T6 

(∆WID). Os resultados foram interpretados usando os limiares de perceptibilidade (WPT= 0.72 WID 

units) e de aceitabilidade (WAT= 2,63 WID units). Os resultados variaram entre ∆WID -0,45 e -9,23. CP 

submetidos ao protocolo HB, independentemente do tempo (T0-TA, T6-TAou T6-T0) e da RC, tiveram 

mudanças acima do WAT. Grupos submetidos ao protocolo OB nos tempos T6-T1 e T6-T0 se 

comportaram semelhante. Os grupos de HB no tempo TA-T0 tiveram mudanças entre os limiares ou 

abaixo do WPT. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ocorreu alteração de cor acima do WPT em todos os grupos experimentais após armazenamento em 

água, sugerindo cautela ao cirurgião-dentista quando realizar clareamento em dentes restaurados com 

RC com a devida informação ao paciente. 

 

REFERÊNCIAS: 

CURTIS, A. R.; SHORTALL, A. C.; MARQUIS, P. M.; PALIN, W. M.; Water uptake and strength 

characteristics of a nanofilled resin-based composite, J Dent. v. 36, n. 3, p. 186-193, 2008.  

DURNER, J.; STOJANOVIC, M.; URCAN, E.; SPAHL, W.; HAERTEL, U.; HICKEL, R.; REICHL, F. X.; Effect of 

hydrogen peroxide on the three-dimensional polymer network in composites, Dent Mater. v. 27, n. 6, 

p. 573–580, 2011 

RODRIGUES, C. S.; MOZZAQUATRO, L. R.; DALA NORA, B.; JACQUES, L. B.; MALLMANN, A.; Effect of 

bleaching on color stability and roughness of composite resins aged in staining beverage, Gen Dent. v. 

65, n. 5, p. 5-10, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VIVÊNCIAS NO PROJETO REDE DE CUIDADOS TERRITORIAIS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Deon Rapkevicz 

COAUTORES: Bianca Thais Schneider, Taiane Mezzalira  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Juliana Secchi Batista 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Rede de Cuidados Territoriais (PRCT) no enfrentamento à COVID-19 surgiu da necessidade da 

Prefeitura Municipal de Passo Fundo (PMPF) fortalecer ações sanitárias nos territórios/populações de 

maior vulnerabilidade social e grupos de risco à COVID-19. O objetivo é desenvolver ações territoriais 

que visem o enfrentamento da pandemia, considerando as dimensões que envolvem o conceito 

ampliado de saúde e potencializando as ações da atenção básica (AB). Neste projeto, participam 

professores da UPF, residentes do Hospital de Clínicas (HC) e São Vicente de Paulo (HSVP), Integrantes 

do Programa Educação pelo Trabalho (PET - Saúde) Interprofissionalidade, acadêmicos dos cursos de 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e 

serviço social. O presente trabalho consiste em um relato de experiência baseado nas vivências 

desenvolvidas por alunas bolsistas e voluntária no PRCT, no período entre junho e agosto de 2020.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o prolongamento da pandemia, considerando o cenário de incertezas sobre o comportamento do  

SARS-CoV-2 no Brasil, com efeito de manter o foco das equipes nos resultados contra a COVID-19, 

planejamento e tomada de decisão passaram a vislumbrar ações de curto prazo, moduladas em função 

das evidências epidemiológicas do território. Diante deste cenário, o reforço ao enfoque territorial e 

comunitário constitui-se em um recurso fundamental para entender as características sócio sanitárias 

dos grupos populacionais, principalmente suas vulnerabilidades, para reconstruir fluxos possíveis neste 
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tempo de pandemia e indicar formas eficientes de promover a vigilância e a intervenção enquanto não 

for possível restabelecer a normalidade dos serviços.  

O contexto dos serviços, em especial da Atenção Primária (AP), está modificado devido a pandemia, 

tendo que priorizar os casos suspeitos, intensificar as medidas de educação e de controle, além de 

estabelecer novos fluxos, principalmente com orientações e cuidados remotos. Baseando-se nisso, o 

PRCT foi constituído, tendo como base 3 eixos de atuação: Diagnóstico, monitoramento e 

acompanhamento; Apoio Matricial; Educação Permanente.  

A Saúde Coletiva é uma área do conhecimento multidisciplinar, que tem como objetivo investigar 

situações e demandas relacionadas à saúde da população em geral, com o intuito de planejar ações que 

sejam capazes de promover uma melhor qualidade de vida e o bem estar da população em geral. Dessa 

forma, nos territórios definidos, foram aplicados questionários que abordavam sobre sintomas do 

Covid-19 e o histórico de contato com pessoas que positivaram para o vírus e sobre a saúde em geral 

dos moradores da residência.  Inicialmente, obtém-se os dados de identificação dos moradores, após 

isso, é questionado sobre os possíveis sintomas manifestados em relação ao vírus, comorbidades, saúde 

bucal, dores musculares, uso de medicamentos e realização de exames preventivos. Com isso, o grupo 

consegue coletar as demandas e programar o cuidado da família. Também são feitas revisitas baseadas 

nos achados iniciais, com orientações sobre saúde da mulher, saúde mental, saúde física e motora, 

saúde bucal, nutrição, entre outros, além de indicações para a realização de exames de rastreio e 

prevenção se necessários. 

Durante a abordagem, os indivíduos se mostraram receptivos e interessados. Participaram trazendo 

dúvidas e relatos de suas vidas pessoais. Pode-se perceber que no decorrer dos dias, houve maior 

adesão da população e que, devido às novas visitas criou-se um vínculo com os mesmos e dessa forma, 

deu-se a abertura para falar de questões mais pessoais que poderiam estar influenciando no processo 

saúde-doença e na percepção de vida atual.  Além disso, as demandas mais encontradas estavam 

relacionadas com a paralisação dos serviços de saúde, que levaram ao atraso e até ao cancelamento de 

alguns procedimentos, principalmente em relação à saúde da mulher.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nas experiências vividas durante o período do projeto, percebe-se que houve uma 

repercussão positiva tanto para a população destes territórios, bem como na formação e vida pessoal 

das acadêmicas participantes. Além disso, o desenvolvimento do mesmo possibilitou e facilitou à 

população o acesso aos serviços oferecidos e um melhor tratamento em saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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INTRODUÇÃO: 

A lesão renal aguda (LRA), ou insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome, definida por 

anormalidades renais - na sua estrutura ou função - em um período menor que 90 dias⁴. Sua 

fisiopatologia é complexa e varia conforme a infinidade de condições associadas ao seu 

desenvolvimento², como sepse, isquemia e nefrotoxicidade, que em geral resultam em LRA⁵. Tendo em 

consideração que a sua taxa de incidência está aumentando e vem se tornando uma doença comum, a  

LRA induzida por drogas é algo comum em pacientes que estão hospitalizados e na comunidade⁴. Assim, 

alguns medicamentos, como: antibióticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), 

antiinflamatórios não esteróides (AINEs), quimioterápicos, entre outros, são determinantes para a 

condição clínica do paciente, mas também são potenciais agentes causais de LRA por nefrotoxicidade¹. 

Dessa forma, a presente revisão, buscou identificar por evidências teóricas atuais os principais fármacos 

que induzem LRA. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma revisão de literatura, as pesquisas bibliográficas foram realizadas no bancos de dados 

do PubMed. Os descritores utilizados “risk of nephrotoxicity”, "acute kidney injury",  "drug-induced" e 

"drug nephrotoxicity". Período de escolha de 2018 a 2020. Foram selecionados um total de 10 artigos, 

que satisfazem os critérios da temática. A LRA, conjunto de sinais e sintomas, resulta do aumento das 

concentrações de uréia e/ou  creatinina (plasmática ou sérica), onde têm como efeito metabólico a 

retenção de resíduos previamente filtrados pelos rins, graças à diminuição súbita da função renal, pode 

ser classificada conforme sua etiologia em: pré-renal, renal e pós renal⁴. A pré-renal advém da perfusão 
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renal inadequada, já a renal inclui doenças ou lesões renais intrínsecas, sendo as principais causas 

necrose tubular aguda, glomerulonefrite aguda e nefrotoxinas (por fármacos), enfim a pós renal decorre 

da obstrução de áreas coletoras ou de micção⁴.  A fisiopatologia da LRA por nefrotoxicidade e seus 

mecanismos de lesões são variáveis e dependentes da especificidade de cada medicamento, sua 

incidência devido ao uso de antibióticos decresce, enquanto emergem outros novos agentes causais, 

incluindo AINEs, IECA, quimioterápicos, entre outros³. Assim, observa-se que a redução da perfusão 

renal com alteração na hemodinâmica intrarrenal está relacionada com LRA, o uso da anfotericina B que 

induz isquemia e dano a membrana celular tubular e glomerular³, por doses altas e/ou ciclos 

prolongados de uso, e é associado a altas taxas de mortalidade. Já referente às recentes fontes de 

nefrotoxicidade, têm-se a ciclosporina (imunossupressor utilizado pós-transplante) que pode induzir 

autofagia de células tubulares renais com estresse oxidativo e retículo endoplasmático, e provocar dano 

grave ao parênquima renal, também com efeitos hemodinâmicos⁵. Além disso, o uso de AINEs ocasiona 

efeitos imunológicos e isquêmicos que induzem efeitos adversos renais (deterioração aguda da função 

renal, necrose papilar renal, nefrite intersticial aguda, hipercalemia e retenção de sódio/líquidos)³, além 

disso, se co-administrada com a cisplatina (agente quimioterápico comumente usado para o tratamento 

de doenças malignas) é um fator de risco por induzir a nefrotoxicidade pela cisplatina². Ademais, 

referente ao uso de IECA com doses iniciais elevadas foi relacionado a LRA devido restrição da circulação 

renal, com modificação hemodinâmica, como também associado à nefrite tubulointersticial aguda por 

alergia³. Portanto, maior exposição do rim com base na via, dose e duração da exposição ao 

medicamento, efeitos imunológicos³ (B-lactâmicos e AINEs), toxicidade celular direta inata (anfotericina 

B)³; exposição combinada a drogas nefrotóxicas; concentrações aumentadas dentro das células 

tubulares são devido aos efeitos de transporte (cisplatina)² e a insolubilidade de drogas e metabólitos 

na urina (metotrexato, aciclovir e sulfadiazina) levam à LRA³. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, a agregação: toxicidade inata do fármaco, características do paciente, metabolismo e via de 

excreção renal aumentam o risco de LRA movida por medicamentos. Logo, conhecer os fármacos, 

detectar precoce pacientes com risco, vigiar débito urinário e creatinina sérica, assim como tentar 

alterar fatores de risco, ao usar drogas nefrotóxicas com cautela¹, se torna imperativo na LRA. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.GONSALEZ,S. R. et al. Acute kidney injury overview:From basic findings to new prevention and therapy 

strategies.Pharmacology and Therapeutics,v. 200,p.1–12, 2019. 

2.OKAMOTO,K. et al.Non-steroidal anti-inflammatory drugs are a risk factor for cisplatin-induced 

nephrotoxicity:A meta-analysis of retrospective studies.Anticancer Research,v.40,p.1747–1751,2020. 

3.PERAZELLA, M. A. Drug-induced acute kidney injury:Diverse mechanisms of tubular injury.Current 

Opinion in Critical Care,v.25, n.6 p.550–557,2019. 
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4.RONCO,C.;BELLOMO, R.;KELLUM,J. A. Acute kidney injury.The Lancet,v.394,p.1949–1964,2019. 

5.WU,Q. et al.Mechanism of cyclosporine a nephrotoxicity:Oxidative stress,autophagy,and 

signalings.Food and Chemical Toxicology,v.118,p. 889–907,2018. 
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INTRODUÇÃO: 

A lesão renal aguda (LRA) ou insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome definida por anormalidades 

renais (na sua estrutura ou função) em um período menor que 90 dias⁴. Sua fisiopatologia é complexa 

e varia conforme a infinidade de condições associadas ao seu desenvolvimento², tais como sepse, 

isquemia e nefrotoxicidade⁵. Com o aumento de sua incidência e o fato de estar se tornando uma 

doença comum, a LRA induzida por medicamentos é algo frequente em pacientes hospitalizados ou 

ambulatoriais⁴. Já está estabelecido na literatura científica alguns medicamentos com potencial 

nefrotóxico: antibióticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), antiinflamatórios não 

esteróides (AINEs), quimioterápicos¹. Como parte desses fármacos tem sido empregados no manejo da 

COVID-19 esse estudo teve como objetivo fazer uma revisão atualizada sobre os principais fármacos 

que induzem LRA, para atualizar os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o corona 

vírus. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma revisão de literatura realizada na base de dados PubMed. Os descritores utilizados 

foram “risk of nephrotoxicity”, "acute kidney injury", "drug-induced" e "drug nephrotoxicity", no 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
3

9
 

período de 2018 a 2020, resultando em 10 artigos. A LRA, conjunto de sinais e sintomas, resulta do 

aumento das concentrações de uréia e/ou creatinina (plasmática ou sérica), tendo como efeito 

metabólico a retenção de resíduos previamente filtrados pelos rins, graças à diminuição súbita da 

função renal. Pode ser classificada conforme sua etiologia em: pré-renal, renal e pós renal⁴. A pré-renal 

advém da perfusão renal inadequada, já a renal inclui doenças ou lesões renais intrínsecas, sendo as 

principais causas necrose tubular aguda, glomerulonefrite aguda e nefrotoxinas (por fármacos), enfim 

a pós renal decorre da obstrução de áreas coletoras ou de micção⁴. A fisiopatologia da LRA por 

nefrotoxicidade e seus mecanismos de lesões são variáveis e dependentes da especificidade de cada 

medicamento, sua incidência devido ao uso de antibióticos decresce, enquanto emergem outros novos 

agentes causais, incluindo AINEs, IECA, quimioterápicos, entre outros³. Assim, observa-se que a redução 

da perfusão renal com alteração na hemodinâmica intrarrenal está relacionada com LRA, o uso da 

anfotericina B que induz isquemia e dano a membrana celular tubular e glomerular³, por doses altas 

e/ou ciclos prolongados de uso, e é associado a altas taxas de mortalidade. Já referente às recentes 

fontes de nefrotoxicidade, têm-se a ciclosporina (imunossupressor utilizado pós-transplante) que pode 

induzir autofagia de células tubulares renais com estresse oxidativo e retículo endoplasmático, e 

provocar dano grave ao parênquima renal, também com efeitos hemodinâmicos⁵. Além disso, o uso de 

AINEs ocasiona efeitos imunológicos e isquêmicos que induzem efeitos adversos renais (deterioração 

aguda da função renal, necrose papilar renal, nefrite intersticial aguda, hipercalemia e retenção de 

sódio/líquidos)³, além disso, se co-administrada com a cisplatina (agente quimioterápico comumente 

usado para o tratamento de doenças malignas) é um fator de risco por induzir a nefrotoxicidade pela 

cisplatina². Ademais, referente ao uso de IECA com doses iniciais elevadas foi relacionado a LRA devido 

restrição da circulação renal, com modificação hemodinâmica, como também associado à nefrite 

tubulointersticial aguda por alergia³.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Relevância desta revisão está na potencial contribuição no manejo clínico da COVID-19. O arranjo 

toxicidade do fármaco, paciente com risco de LRA, metabolismo e via de excreção renal predispõe a 

nefrotoxicidade induzida por medicação, como AINES, usados na terapia da COVID-19. É decisivo 

conhecer os fármacos e usar medicamentos nefrotóxicos com cautela para garantir a segurança do 

paciente. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.GONSALEZ,S. R. et al. Acute kidney injury overview:From basic findings to new prevention and therapy 

strategies.Pharmacology and Therapeutics,v. 200,p.1–12, 2019. 

2.OKAMOTO,K. et al.Non-steroidal anti-inflammatory drugs are a risk factor for cisplatin-induced 

nephrotoxicity:A meta-analysis of retrospective studies.Anticancer Research,v.40,p.1747–1751,2020. 

3.PERAZELLA, M. A. Drug-induced acute kidney injury:Diverse mechanisms of tubular injury.Current 

Opinion in Critical Care,v.25, n.6 p.550–557,2019. 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
4

0
 

4.RONCO,C.;BELLOMO, R.;KELLUM,J. A. Acute kidney injury.The Lancet,v.394,p.1949–1964,2019. 

5.WU,Q. et al.Mechanism of cyclosporine a nephrotoxicity:Oxidative stress,autophagy,and 

signalings.Food and Chemical Toxicology,v.118,p. 889–907,2018. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): NÃO SE APLICA. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

5
4

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MODOS DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS QUE CAUSA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Lusa Favretto  

COAUTORES:   Marilene Rodrigues Portella; Margarete Rien; Micheline Machado Teixeira; Thais 
Caroline Fin. 

ORIENTADOR:  Eidimara Ferreira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Um novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019, originário dos morcegos foi denominado de SARS-

CoV-2 e a doença que ele causa foi denominada de COVID-19 (WHO, 2020). Surtos de doenças como 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em 2002 ocorrida na China, a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV), em 2012, e a atual pandemia de COVID-19 são o resultado de mutações de 

coronavírus e sua capacidade única de recombinação genética, as quais são propicias para cruzar as 

barreiras e infectar outras espécies (WHO, 2020). Na SARS, o reservatório zoonótico foi o mamífero 

civeta, o gato da algália, na MERS-CoV, os camelos, enquanto a hipótese é de que os pangolins (Manis 

javanica) são o hospedeiro intermediário para o SARS-CoV-2, porém é unânime que os morcegos são os 

principais hospedeiros reservatórios de muitos coronavírus  (RODRIGUEZ-MORALES, 2020). O estudo 

objetivou descrever o modo de transmissão e os fatores que favorecem a transmissão do SARS-CoV-2, 

Covid-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura, do tipo narrativa, basicamente, foi a analisada a 

literatura publicada nos sites https://www.coronavirus.gov; 

https://www.nih.gov/coronavirus e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/.depois de identificadas 

as produções de interesse para responder o objetivo, passou-se a etapa de interpretação e análise 

crítica pelos autores. Desse modo resultaram duas temáticas: modos de transmissão e fatores 

favoráveis a transmissão do SARS-CoV-2, Covid-19. Ao longo dos séculos, novas cepas de vírus, como a 

gripe, produzem pandemias que aumentam as doenças, mortes e distúrbios nos países. A literatura 

https://www.coronavirus.gov/
https://www.nih.gov/coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/.depois
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sinaliza que o modo de transmissão primária do coronavírus humano é o contato pessoa a pessoa 

através de gotículas respiratórias geradas pela respiração, espirros, tosse, bem como o contato (contato 

direto com um sujeito infectado ou contato indireto, através da transferência mediada pela mão, de 

fômites contaminados para a boca, nariz ou olhos (MAJI, 2020), seguida de autoinoculação pelos 

aerossóis respiratórios a curta distância, pois a proximidade humana e a interação social aumentam a 

transmissão do vírus. Ainda, quando em contato com as superfícies contaminadas e, na sequência tocar 

o rosto ou o olho, aumenta o risco de infecção. A literatura informa que o SARS-CoV-2 pode viver no ar 

por várias horas e pode permanecer intacto na superfície por mais de 2 a 3 dias, pode viver até 4 horas 

no cobre e 2 a 3 dias no aço, no plástico, o vírus permanece por mais tempo do que qualquer outro 

hospedeiro, e, há indícios de disseminação pelas fezes. Vários relatórios de investigação de surto 

mostraram que a transmissão de COVID-19 pode ser particularmente eficaz em espaços fechados 

lotados e confinados. A transmissão pode estar ligada a atividades específicas, como locais de 

aglomeração, em espaços com ventilação insuficiente ou com sistemas de ar condicionado usando um 

modo de recirculação como uma provável ajuda à transmissão. Sistemas bem mantidos, de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado podem ter um papel complementar na redução da 

transmissão em espaços internos, aumentando a taxa de troca de ar, diminuindo a recirculação do ar e 

aumentando o uso do ar externo. São fatores ambientais favoráveis para a transmissão o crescimento 

da população, bem como, o aumento da demanda cultural por alimentos que envolve questões culturais 

e o comércio de animais selvagens; fatores ambientais que socioeconômicos e propiciam contato 

frequente entre humanos e animais; urbanização excessiva, a maior mobilidade humana, em um mundo 

interconectado e globalizado, está colaborando para a elevação da  frequência das epidemias de 

doenças infecciosas; outros fatores que contribuem para infecções interespécies são o desmatamento 

e os ecossistemas alterados (que resultam na privação viral de seus hospedeiros naturais, fornecendo, 

portanto, a base para a infecção humana), comércio ilegal de animais selvagens, criação intensiva de 

animais domésticos e distribuição em grande escala de alimentos não controlados de origem animal. 

Por outro lado, no ambiente laboral, o acesso insuficiente aos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), foi identificado como um fator de risco. As recomendações atuais da OMS (2020), enfatizam a 

importância do uso racional e adequado de todos os EPIs, não apenas das máscaras, o que exige um 

comportamento correto e rigoroso de todos profissionais de saúde, principalmente a higienização das 

mãos. Sobre as questões ambientais, além da importância de seguir as medidas de prevenção é 

imprescindível o respeito ao meio ambiente, ao equilíbrio da convivência entre os humanos e os animais 

e os recursos da natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A transmissão pode se dar por via respiratória ou contato com superfícies contaminadas. Sobre os 

fatores ambientais ressalta-se que os morcegos são hospedeiros reservatórios e que a interação entre 

os animais e, entre humanos e animais são fatores preditores remete a questão de que para cuidar da 

saúde precisamos equilíbrio entre os animais, meio ambiente e humanos 
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ANEXOS 

      

Obtenha as informações de saúde pública mais recentes do CDC: https://www.coronavirus.gov . 

Obtenha as pesquisas mais recentes do NIH: https://www.nih.gov/coronavirus . 

Encontre a literatura, a sequência e o conteúdo clínico do NCBI SARS-CoV-

2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/ . 

Silva PG, Mesquita JR, de São José Nascimento M, Ferreira VAM. Viral, host and environmental factors 

that favor anthropozoonotic spillover of coronaviruses: An opinionated review, focusing on SARS-CoV, 

MERS-CoV and SARS-CoV-2 [published online ahead of print, 2020 Aug 5]. Sci Total Environ. 

2020;750:141483. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141483 

 

Com o surgimento de um novo coronavírus na China, iniciou-se uma busca intensa sobre informações, 

procurando entendê-lo de uma forma mais ampla. Incialmente procurou-se saber como foi o 

surgimento deste vírus, da mesma forma foi de extrema importância descobrir a transmissão do 

mesmo. A identificação dos sintomas é fundamental, já que não se trata apenas do infectado e sim aos 

cuidados em evitar a disseminação da doença. A partir disso, passou-se a ressaltar medidas preventivas 

cada vez mais rígidas e abrangentes. Enquanto a preocupação com o contagio em massa e suas 

consequências continuam a se propagar os pesquisadores procuram incansavelmente por uma vacina, 

assim como testam medicamentos para um tratamento eficaz da Covid-19.  O tempo de vida do vírus 

acontece de diferentes formas: a temperatura em que a superfície se encontra, podendo sobreviver 

entre horas até dias, em superfícies que são tocadas por infectados. Portanto, a capacidade do vírus 

sobreviver é ressaltada na importância da higiene (MORSELLI, 2020).   

  

http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.coronavirus.gov/
https://www.nih.gov/coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E 

HIPOTIREOIDISMO EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Pasquali Kasperavicius.   

COAUTORES: João Gustavo Pereira Fernandes,  Jossimara Polettini, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann.  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O hipotireoidismo é uma disfunção endócrina prevalente na população e tem como característica o 

hipometabolismo global, manifestado por sintomas inespecíficos, como memória fraca, intolerância ao 

frio, olhos inchados, constipação e alteração da voz, da pele e de fâneros (BRENTA et al., 2013). Já a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), outra doença crônica comum, que afeta cerca de 30% de adultos 

e idosos, normalmente é assintomática e está relacionada a desfechos cardiovasculares, como acidente 

vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, doença 

renal, dissecção de aorta e fibrilação atrial (VICTOR, 2018). Tendo em vista a importância clínica dessas 

doenças, esta pesquisa visa analisar a coexistência de ambas na população atendida na Atenção 

Primária à Saúde (APS), local onde frequentemente são manejadas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na APS de Passo Fundo, RS. Os critérios de inclusão foram 

idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da rede urbana de 

APS; e os de exclusão foram acamados, portadores de deficiência que os impedisse de responder ao 

questionário e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados através de questionário pré-testado 

e pré-codificado, por acadêmicos treinados, nas unidades de saúde, entre maio e agosto de 2019. Os 

prontuários daqueles que autorreferiram diagnóstico médico de disfunção tireoidiana foram verificados 

a fim de estabelecer qual era a doença em questão. Após dupla digitação e validação, foi realizada a 
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estatística descritiva do perfil sociodemográfico da amostra, o cálculo da prevalência com intervalo de 

confiança de 95% (IC95) das doenças e a verificação da distribuição de HAS em relação ao 

hipotireoidismo (teste do qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). O protocolo do estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira 

Sul. A amostra foi constituída por 1.365 usuários da APS, dos quais 69,4% eram mulheres, 70,4% eram 

adultos, 64,8% autorreferiram cor de pele branca, 71,3% tinham cônjuge, 47,1% apresentavam 

escolaridade igual ou inferior a 8 anos de estudo completos e 42,3% exerciam atividade remunerada 

(Tabela 1). Do total da amostra, 15% autorreferiram diagnóstico médico de disfunção da tireoide, sendo 

6% de hipotireoidismo (IC95 4-7) e 41% (IC95 38-43) autorreferiram HAS. Houve associação estatística 

entre HAS e hipotireoidismo (p<0,001), sendo que do total de pessoas com hipotireoidismo, 65,4% 

referiram hipertensão (Tabela 2). Embora a fisiopatologia ainda não tenha sido totalmente 

compreendida, sabe-se que a ação hormonal da tireoide influencia diretamente no sistema 

cardiovascular. Estudos evidenciam que HAS e hipotireoidismo podem estar associados devido a 

alterações do sistema nervoso autônomo, à interação com outros hormônios, como as catecolaminas 

(GUASTI et al., 2006), e ao aumento da resistência vascular periférica (DANZI; KLEIN, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que há significativa coexistência de hipotireoidismo e HAS na população estudada. É 

importante que as equipes da APS avaliem a necessidade de investigar ambas as doenças nos pacientes, 

tendo em vista que a APS possibilita a entrada da população ao sistema de saúde, favorecendo um 

diagnóstico precoce e um tratamento adequado, visando melhoria do desfecho na saúde da população. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRENTA, Gabriela et al. Diretrizes clínicas práticas para o manejo do hipotiroidismo. Arquivos 

Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia: Consenso em tireoide, [s.i], v. 57, n. 3, p.265-299, abr. 

2013.  

DANZI, Sara; KLEIN, Irwin. Thyroid Hormone and Blood Pressure Regulation. Current Science Inc: 

Current Hypertension Reports, New York, v. 1, n. 5, p. 513-520, 2003.  

GUASTI, L et al. Changes in Autonomic Modulation to the Heart and Intracellular 

Catecholamines. Hormone Research In Paediatrics, [s.l.], v. 67, n. 4, p. 171-178, 13 nov. 2006.  

VICTOR, Ronald G. Hipertensão Arterial. In: GOLDMAN, Lee; SCHAFER39, Andrew I. Goldman-Cecil 

Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. Cap. 67. p. 390-406. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 3.219.633. 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
4

6
 

ANEXOS 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica de uma amostra de usuários da Atenção Primária à 
Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=1.365). 

 

Tabela 2 - Distribuição de diagnóstico médico autorreferido de hipertensão arterial sistêmica em 
relação ao hipotireoidismo em uma amostra de usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo 
Fundo, RS, 2019. (n=1.365). 

 Hipertensos Não hipertensos  

Variáveis n % n % p* 

Hipotireoidismo     <0,001 

Sim 53 65,4 28 34,6  

Não 505 39,3 779 60,7  

*Teste do qui-quadrado, p<0,05.  

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 418 30,6 

Feminino 947 69,4 

Idade em anos completos (n=1.361)   

18-59 958 70,4 

≥60 403 29,6 

Cor da pele autorreferida (n=1.359)   

Outra 478 35,2 

Branca 881 64,8 

Situação conjugal (n=1.358)   

Com companheiro 968 71,3 

Sem companheiro 390 28,7 

Escolaridade em anos (n=1.261)   

≤8 594 47,1 

9-11  415 32,9 

≥12 252 20,0 

Atividade remunerada   

Sim ou em benefício  577 42,3 

Não ou aposentado ou pensionista 788 57,7 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
4

7
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PREVALÊNCIA DO USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM 

RELAÇÃO AO SEXO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Pasquali Kasperavicius.  

COAUTORES: João Gustavo Pereira Fernandes,  Lucimar Maria Fossatti de Carvalho, Ivana Loraine 
Lindemann, Gustavo Olszanski Acrani.  

ORIENTADOR: Regina Inês Kunz. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O Sistema Único de Saúde preconiza que a sua porta de entrada seja a Atenção Primária à Saúde (APS), 

responsável por acolher, atuar na promoção, na prevenção e na cura de doenças (BRASIL, 2017). Sabe-

se que, de modo geral, as mulheres procuram mais os atendimentos médicos que os homens 

(LANDSBERG et al., 2012). Dada a importância do acompanhamento proposto pela APS, o presente 

estudo visa apresentar as características sociodemográficas e analisar a relação entre o uso dos serviços 

de saúde e o sexo em usuários da APS em um município do norte do Rio Grande do Sul.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na APS de Passo Fundo, RS. Os critérios de inclusão foram 

idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da rede urbana de 

APS. Mulheres gestantes, acamados e pessoas com dificuldade de responder ao questionário foram 

excluídos do estudo. Os dados foram coletados por meio de questionários pré-testados e pré-

codificados, por acadêmicos treinados, nas próprias unidades de saúde, entre maio e agosto de 2019. 

Após dupla digitação e validação pelo software free EpiData, foi realizada estatística descritiva pelo 

software free PSPP e verificada a diferença da distribuição do uso dos serviços de saúde de acordo com 

o sexo (teste do qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra 

foi constituída por 1.365 participantes, dos quais 69,4% eram mulheres, 70,4% eram adultos, 64,8% 

autorreferiram cor de pele branca, 71,3% tinham cônjuge, 47,1% apresentavam escolaridade igual ou 
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inferior a 8 anos de estudo completos e 42,3% exerciam atividade remunerada (Tabela 1). Tratando-se 

do uso dos serviços da APS (postos de saúde, Centros de Atenção Integrada à Saúde ou ambulatórios), 

78% da amostra consultou pelo menos uma vez no último semestre e 91% no último ano. Entre os que 

participaram de uma consulta médica no último mês, 62% eram mulheres, entre 1 e 6 meses 70%, entre 

7-12 meses 71% (n=1.362), sendo estatisticamente significativo o maior uso dos serviços de saúde por 

elas (p=0,04) (Tabela 2). Outra pesquisa brasileira evidenciou que as mulheres procuram os serviços de 

saúde com maior regularidade, assim como observado no presente estudo, e que o fazem de maneira 

mais precoce e com mais queixas que os homens, além de consultarem mais vezes com o intuito 

preventivo (LANDSBERG et al., 2012). O acompanhamento médico regular é associado a melhor adesão 

a tratamentos farmacológicos, favorecendo o controle das doenças (BARRETO et al., 2018). Esse cuidado 

continuado é importante porque diminui a mortalidade e a utilização de serviços de emergência e de 

internação, além de promover o bem estar do paciente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, é necessário que os profissionais da saúde estabeleçam estratégias para estimular a 

procura e a utilização das consultas disponíveis na APS, sobretudo por parte dos homens, para atuar no 

acolhimento, promoção e prevenção em saúde e para controlar possíveis doenças e complicações.  

 

REFERÊNCIAS: 

BARRETO, Mayckel da Silva et al. Não utilização de consultas de rotina na Atenção Básica por pessoas 
com hipertensão arterial. Ciência & Saúde Coletiva, [s.l.], v. 23, n. 3, p. 795-804, mar. 2018.   

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 set. 2017. Artigo 2, 
parágrafo 1. 

LANDSBERG, Gustavo de Araújo Porto et al. Análise de demanda em Medicina de Família no Brasil 
utilizando a Classificação Internacional de Atenção Primária. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 11, n. 17, p. 3025-3036, 2012.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul - nº 3.219.633.  
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ANEXOS 

 

Tabela 1 -  Caracterização sociodemográfica de uma amostra de usuários da Atenção Primária 

à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=1.365).  

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 418 30,6 

Feminino 947 69,4 

Idade em anos completos (n=1.361)   

18-59 958 70,4 

≥60 403 29,6 

Cor da pele autorreferida (n=1.359)   

Outra 478 35,2 

Branca 881 64,8 

Situação conjugal (n=1.358)   

Com companheiro 968 71,3 

Sem companheiro 390 28,7 

Escolaridade em anos (n=1.261)   

≤8 594 47,1 

9-11  415 32,9 

≥12 252 20,0 

Atividade remunerada   

Sim ou em benefício  577 42,3 

Não ou aposentado ou pensionista 788 57,7 

 

Tabela 2 -  Distribuição do uso de serviços de saúde em relação ao sexo uma amostra de usuários 

da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=1.362).  

 Mulheres Homens  

Variáveis n % n % p* 

Período da última consulta     0,04 

Menos de um mês 50 61,7 31 38,3  

Entre 1 e 6 meses  679 70,5 284 29,5  

Entre 7 e 12 meses 127 70,9 52 29,1  

Mais de 12 meses 71 59,7 48 40,3  

*Teste do qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUAIS SINTOMAS DA DEPRESSÃO INFANTIL SÃO 

COMPARTILHADOS NO TDAH? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Joana Martini  

COAUTORES: Lorenzo Kreutz, Lucas Cervieri e Nathalia Garbin Rebelato 

ORIENTADOR: Vanisa Fante Viapiana 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado pela tríade sintomática: 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sabe-se que o TDAH pode impactar no desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial infantil. Segundo Mattos et al. (2016, p. 99), a presença do TDAH está associada 

a possíveis desfechos negativos para os pacientes, os quais podem incluir comprometimento 

acadêmico, além de dificuldades nas relações sociais. No âmbito clínico é comum que crianças com 

TDAH apresentem baixa autoestima, bem como outros sintomas depressivos. O presente estudo tem 

como objetivo investigar se crianças com TDAH são mais propensas a vivenciarem sintomas depressivos 

quando comparadas a crianças de desenvolvimento típico. Visando assim, uma maior compreensão dos 

prejuízos socioemocionais acarretados pelo TDAH, com o intuito de refletirmos possíveis comorbidades 

e basear o planejamento de intervenções mais adequadas às necessidades de crianças com   TDAH. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho, trata-se de um estudo quantitativo com delineamento descritivo. Participaram 

deste estudo, 18 crianças de ambos os sexos com idade entre 7 e 13 anos, todas estudantes de escolas 

públicas do interior do Rio Grande do Sul. As crianças com diagnóstico de TDAH, sem comorbidades 

(11), foram atendidas e avaliadas no projeto de extensão vinculado à Universidade de Passo Fundo, 

Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (PADAH). 

Já as crianças com desenvolvimento típico (7), foram selecionadas em suas escolas. Sendo que para tal, 

primeiramente, pediu-se a autorização do PADAH e das escolas e, posteriormente, foi encaminhado um 

termo de consentimento aos responsáveis pelas crianças, para que estes autorizassem a sua 

participação na pesquisa. As técnicas e instrumentos de triagem utilizados incluíram entrevista clínica 
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realizada pela equipe multidisciplinar do PADAH, bem como a aplicação das escalas SNAP-IV (MATTOS, 

et al., 2006), Children's Depression Rating Scale (CDRS-R) e de um questionário de saúde. Também, 

aplicou-se a Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (TRENTINI et al., 2014). Para os procedimentos 

de análise de dados, os escores avaliados pela CDRS-R foram submetidos a uma análise de comparação 

de grupos não paramétrica. Além do nível de significância, foi considerado o tamanho de efeito das 

diferenças entre grupos. Como resultado, as análises de comparação grupal não diferenciaram os 

grupos em relação aos sintomas de TDAH identificados pelos pais. Os grupos não se diferenciaram na 

avaliação de sintomas de depressão, exceto na avaliação do item “trabalho escolar”, no qual o grupo 

com TDAH apresentou maior prejuízo. Foi calculado o tamanho de efeito da diferença entre grupos. Na 

análise do tamanho de efeito da diferença entre grupos, as crianças com TDAH apresentaram mais 

prejuízos no trabalho escolar, sono, tempo de linguagem, além de fadiga excessiva, ideação mórbida, 

afeto deprimido e hipoatividade quando comparadas às crianças do grupo controle. A partir deste 

estudo, percebe-se a necessidade de identificar as causas primárias e secundárias das dificuldades 

escolares.  Se os prejuízos escolares se dão pelo fato de a criança ter dificuldades atencionais, executivas 

e comportamentais que estão associadas a experiências negativas ou se a criança apresenta um humor 

deprimido que consequentemente está prejudicando seu nível atencional e desmotivando-a a acreditar 

em si e aprender. Assim como no TDAH, a queda do rendimento escolar é um dos sintomas da depressão 

infantil, pois em ambos tanto o desempenho acadêmico como o funcionamento social podem ser 

comprometidos. Além disso, este estudo permite discutirmos a possibilidade de comorbidade na 

psicopatologia infantil e a necessidade de compreender os fenótipos clínicos e comportamentais para 

adequar intervenções às necessidades socioemocionais de crianças com TDAH atendidas na rede 

pública de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados desta pesquisa contribuem para o entendimento de possíveis sintomas depressivos 

apresentados por crianças com TDAH. Almeja-se que estudos como este possam basear o planejamento 

de políticas públicas adequadas para o atendimento destas crianças, bem como melhor orientar e 

instrumentalizar equipes de saúde, educação e família para a promoção do desenvolvimento de crianças 

com TDAH. 

 

REFERÊNCIAS: 

MATTOS, P. et al. Apresentação de uma versão em português para uso no Brasil do instrumento MTA-

SNAP-IV de avaliação de sintomas de tdah e sintomas de transtorno desafiador e de oposição. Revista 

de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, v.28, n.3, p. 290-297, 2006. 

MATTOS, Paulo et al. TDAH: aspectos neuropsicológicos e de neuroimagem e sua relação com a vida 

real. In: HAASE, V. G. et al. Neuropsicologia do Desenvolvimento. [S. l.]: Artmed, 2016. cap. 10, p. 99-

106. 

WAGNER, Flávia et al. Análise fatorial confirmatória da escala de inteligência Wechsler abreviada–

versão português. Avaliação Psicológica, v. 13, n. 3, p. 383-389, 2014.  
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PREVALÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITOPATOLÓGICO EM 

MULHERES ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Gustavo Pereira Fernandes. 

COAUTORES: Tainara Tonatto, Joel Silva da Rosa, Ivana Loraine Lindemann, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Daniela Teixeira Borges. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

 

INTRODUÇÃO: 

A Colpocitologia oncológica, ou Papanicolau, é o teste do rastreamento do câncer do colo de útero, 

terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras e estratégia capaz de detectar uma lesão precoce e 

reduzir a mortalidade. O principal precursor do câncer de colo é o vírus papiloma humano (HPV) (INCA, 

2018). O citopatológico é preconizado para mulheres entre 25 e 64 anos, realizando-se, inicialmente, 2 

testes anuais consecutivos e, após, 1 teste a cada 3 anos, caso não evidencie alterações (BRASIL, 2013). 

O exame é disponível na rede pública, e o objetivo do Ministério da Saúde é atingir no mínimo 80% das 

mulheres brasileiras, porém, em diversas regiões, essa não é a realidade (OLIVEIRA et al., 2018). Dada a 

importância do exame de rastreamento para a redução da morbimortalidade do câncer de colo de 

útero, o objetivo deste estudo foi estabelecer a prevalência de realização do Papanicolau e a sua 

distribuição de acordo de acordo com outras variáveis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esse trabalho é um recorte de um estudo transversal realizado na rede de Atenção Primária de Saúde 

(APS) da cidade de Passo Fundo-RS. Os dados foram coletados no período de 27/05 até 23/08 de 2019, 

por estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), previamente 

treinados, por meio da aplicação de questionário a adultos e idosos que aguardavam atendimento na 

rede urbana de APS. Posterior à dupla digitação e validação dos dados no programa EpiData, a análise 

foi realizada no programa PSPP (ambos de livre distribuição). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFFS - Parecer n° 3.219.633. A amostra foi constituída por 
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1.443 adultos e idosos, sendo 985 mulheres, alvo desta análise. Dentre elas, 74,2% apresentaram idade 

entre 25 e 64 anos, 65,4% de cor da pele branca, 70,6% possuíam cônjuge, 44,5% com ensino 

fundamental, 59% exerciam atividade remunerada, 74,4% com renda per capita acima de um salário 

mínimo, 68,9% com peso corporal inadequado, 60,5% não praticavam atividade física, 82,9% eram não 

tabagistas e 76,8% não consumiam bebida alcóolica. Em relação à autopercepcão da saúde, 51,8% a 

consideravam positiva, 54,1% se automedicavam, 73,8% eram sexualmente ativas, 67,5% não 

costumavam usar preservativo, 94,3% realizaram o Papanicolau (ao menos uma vez na vida), 76,2% 

haviam realizado ao menos 1 nos últimos 3 anos e 57,7% realizaram mamografia (ao menos uma vez na 

vida). Da amostra, 92,8% não gestavam, 97,4% possuíam filhos, sendo que 56,4% possuíam até 2. 

Conforme Tabela 1, foi observada diferença estatística significativa na frequência de realização de 

Papanicolau (ao menos uma vez na vida) em relação às variáveis idade, prática de atividade física, 

realização de mamografia (ao menos uma vez na vida) e gestação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados mostram a importância de campanhas de conscientização, tanto com profissionais de 

saúde quanto com a população para maior esclarecimento e utilização desse recurso da saúde da 

mulher na APS e o acompanhamento longitudinal, para que se mantenham as metas recomendadas, 

reduzindo a morbimortalidade pelo câncer. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle 

dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Cadernos de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). 2018. Ministério da saúde. Instituto Nacional do Câncer. 

Disponível em https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero.  

OLIVEIRA, Max Moura de et al. Cobertura de exame Papanicolaou em mulheres de 25 a 64 anos, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 2013. Rev. bras. epidemiol.,  São Paulo ,  v. 

21,  e180014,    2018  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 3.219.633. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

5
5

5
 

ANEXOS 

*Teste do qui-quadrado, p<0,05. 

 

 

 

 

  

Tabela 1 - Prevalência de Papanicolau e distribuição conforme outras características em uma 

amostra de mulheres atendidas na Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 

(n=985). 

 Realizou Não realizou  

Variáveis n % n % p* 

Idade (anos completos)     p<0,001 

20-24  80 78,4 22 21,6  

25-64 704 96,7 24 3,3  

≥ 65 142 94,4 55 5,6  

Prática de atividade física     p<0,001 

Não 551 92,6 44 7,4  

Sim 377 96,9 12 3,1  

Outros 32 100,0 0 0,0  

Mamografia pelo menos uma vez na vida     p<0,001 

Não  372 89,6 43 10,4  

Sim 554 97,7 13 2,3  

Gestante      0,030 

Não 866 94,7 48 5,3  

Sim 63 88,7 8 11,3  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

SIMULTANEIDADE DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM ADULTOS E IDOSOS 

ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PASSO 

FUNDO/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Gustavo Pereira Fernandes. 

COAUTORES: Jéssica Pasquali Kasperavicius, Gustavo Olszanski Acrani, Ivana Loraine Lindemann. 

ORIENTADOR: Shana Ginar da Silva. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Passo Fundo, RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem-se como uma das principais causas de 

morbimortalidade no Brasil (MARINHO et al., 2018) e no mundo. Entre os fatores de risco incluem-se os 

fisiológicos e os comportamentais, modificáveis, que consistem em inatividade física, excesso de peso, 

uso abusivo de álcool e tabagismo (WHO, 2020). Além de estimar a prevalência desses fatores de forma 

individual, torna-se importante considerar a sua simultaneidade, pois, evidências demonstram que a 

sua interação é preocupante devido ao efeito sinérgico. Nota-se que estudos sobre prevalência de 

fatores de risco isoladamente são relativamente frequentes na literatura. Todavia, pesquisas sobre a 

prevalência simultânea desses fatores ainda são menos observados. Dessa forma, o presente estudo 

teve como objetivo estimar a frequência e os fatores associados à simultaneidade de fatores de risco 

para DCNT em adultos e idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde (APS) de Passo Fundo/RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal realizado no período de maio a agosto de 2019, com usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos nas 34 unidades urbanas da APS. A coleta de dados foi 
realizada por estudantes do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
previamente treinados, por meio da aplicação de questionário desenvolvido para o estudo, a usuários 
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que aguardavam atendimento nos serviços. As principais variáveis analisadas foram a frequência 
individual e combinada de consumo de bebida alcoólica, tabagismo, excesso de peso e inatividade física 
no lazer. O escore de simultaneidade variou de 0 indicando a presenção de nenhum fator de risco a 4 
indicando a presença de quatro fatores de risco simultaneos. As exposições analisadas foram sexo e 
faixa etária. Para a análise dos dados, além da estatística descritiva aplicou- se o teste do Qui-quadrado 
e o teste Exato de Fisher considerando-se estatisticamente significantes valores de p<0,05. A amostra 
foi constituída por 1.365 usuários, sendo predominantemente do sexo feminino (69,4%), com idade 
entre 18 e 59 anos (70,4%), cor da pele autorreferida branca (64,8%), com companheiro(a) (71,3%), 
escolaridade igual ou inferior a 8 anos de estudo (47,1%), que não exercem atividade remunerada 
(57,7%) e com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo (70,7%). Tratando-se dos 
fatores de risco, 56,9% dos usuários relataram não praticar atividade física no tempo livre, 18,9% são 
tabagistas, 30,4% consomem bebida alcoólica e 69,1% encontram-se com sobrepeso ou obesidade 
segundo os critérios de classificação da Organização Mundial de Saúde. Em relação à simultaneidade, 
verificou-se que 9,1% da amostra não apresentam nenhum fator de risco para DCNT, 35,4% apresentam 
pelo menos 1, 39,4% apresentam 2, 14,5% apresentam 3 e 1,6%, 4 fatores de risco. Além disso, foi 
encontrada uma relação estatisticamente significativa da simultaneidade com sexo (p<0,001), sendo 
que os homens apresentam maior número de fatores de risco simultâneos para DCNT comparado às 
mulheres, e com a faixa etária (p<0,004), sendo que a proporção de indivíduos que não apresentam 
nenhum fator de risco é maior nos adultos, enquanto que os idosos apresentam maior percentual de 2 
fatores de risco simultâneos. Em estudo realizado por Cruz et al. (2017) foi encontrado resultado similar, 
de que que 88,1% da amostra estudada apresentaram pelo menos dois fatores de risco para DCNT 
simultâneos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Na amostra estudada observou-se uma alta prevalência de simultaneidade de pelo menos dois fatores 
de risco, sendo mais frequente nos individuos do sexo masculino e em idosos. Na prática clínica, tal 
característica deve ser levada em consideração e não apenas a presença ou não dos fatores, visto que, 
quanto maior o número , maior o risco de desenvolvimento das  DCNT. 

 

REFERÊNCIAS: 

CRUZ, Maurício Feijó da et al. Simultaneidade de fatores de risco para doenças crônicas não 
transmissíveis entre idosos da zona urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, e00021916, 2017.  

MARINHO, Fátima et al. Burden of disease in Brazil, 1990–2016: a systematic subnational analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet392, 760–775, 2018. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2020. Geneva: 
World Health Organization. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/ncd-progress-
monitor-2020>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PANCS NA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Julia Bertoglio Vanin  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os hábitos da vida moderna trouxeram, paralelamente à azáfama do dia a dia, o declínio na qualidade 

da alimentação e comprometimento da saúde em vários aspectos. O hábito de comer alimentos 

simples, de fácil preparo e o menos industrializado ô possível, caiu no desuso. Muitas pessoas passaram 

a consumir mais alimentos industriais, aromatizados artificialmente, que possuem número alto de 

condimentos e conservantes que são prejudiciais à saúde.  

O costume da horta caseira, antes tão comum em todas as residências, foi suprimido pela falta de 

espaço na nova tendência de residência, os apartamentos. Nos últimos anos, a conscientização da 

necessidade de uma alimentação mais diversificada e saudável voltou-se a procurar pelo consumo de 

alimentos produzidos de forma natural, sem a presença de fármacos agrícolas. A presente pesquisa 

busca trazer uma reflexão sobre as plantas alimentícias não convencionais (PANCs) na promoção da 

alimentação saudável. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica, por meio de artigos científicos e livros. 

Ao longo do trabalho, percebemos que a sociedade se tornou mais complexa com o decorrer dos anos, 

modificando os padrões de vida. Essas mudanças tendem a pressionar os hábitos alimentares em 

direção ao declínio, carregando com si diversas maneiras de comprometer a saúde. Com o 

desenvolvimento das indústrias, o trabalho diário nos grandes centros e a saída da mulher da casa para 

a conquista de seu espaço no mercado de trabalho, os alimentos industrializados ganharam espaço nas 

sociedades e se enraizaram. Com o aumento da quantidade de horas em que os indivíduos da sociedade 
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acabam por ficar fora de casa e a facilidade de comprar uma refeição pronta, tornou o hábito de 

cozinhar em casa cada vez mais raro (DOLINSKY, 2009). 

As tabelas de composição de alimentos, utilizadas para indicar uma alimentação equilibrada, indicam 

que frutas e hortaliças são ricas em vários elementos, como proteínas, vitaminas, fibras e compostos 

antioxidantes essenciais à saúde. As proteínas de origem animal apresentam maior valor biológico em 

relação às proteínas vegetais. Entretanto, estas são menos disponibilizadas à população de baixa renda. 

Dessa forma, o uso de espécies vegetais com alto teor proteico deve ser considerada para que as 

deficiências nutricionais dessas pessoas possam ser reduzidas, além de serem uma excelente opção para 

quem tem hábitos alimentares vegetarianos (KINUPP; BARROS, 2008). 

Por definição, as plantas alimentícias consideradas aquelas que apresentam partes que são utilizadas 

na alimentação humana, bem como os produtos preparados com eles. Nesse contexto estão incluídas 

as especiarias e condimentos. Não existe uma lista que quantifique o número de espécies comestíveis, 

pois além das plantas convencionais, existem as plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Estas, 

são em geral, as espécies nativas e cultivadas com alguma forma de regionalismo e através de usos 

delimitados (KINUPP & BARROS, 2007). 

Com o passar dos séculos, muito se perdeu da diversidade de espécies cultivadas para o consumo 

humano. Uma alternativa interessante, seria o resgate do cultivo caseiro e orgânico de plantas que 

comumente não são comercializadas. 

As PANCs podem ser utilizadas para incrementar, diversificar e complementar as refeições. Por serem 

de de fácil cultivo mesmo em áreas urbanas, apresentam grande potencial de utilização, já que a grande 

maioria possui mais que uma parte comestível. São plantas que podem ser utilizadas para aumentar a 

diversidade das espécies utilizadas na alimentação e devem ser popularizadas no gosto do Brasileiro, 

por apresentarem composição nutracêutica de relevância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É imprescindível a divulgação nos veículos de mídia acerca das PANCs para que a população possa ter 

aproximação ao conhecimento e consequentemente acesso a uma alimentação de qualidade. Essa 

necessidade não se da apenas em relação à população mais pobre do país, mas sim também a todos os 

indivíduos que possuem vontade de alimentar-se com produtos vegetais sem acréscimo de 

agroquímicos. 

 

REFERÊNCIAS: 

DOLINSKY, Manuela (Coord.). Nutrição funcional. São Paulo: Roca, 2009. 

KINUPP, Valdely Ferreira; BARROS, Ingrid Bergman Inchausti de. Riqueza de Plantas Alimentícias Não-

Convencionais na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de 

Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 1, p. 63-65, jul. 2007.  
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espécies nativas, potenciais hortaliças e frutas. CiCORNELL, Joseph Bharat. Vivências com a Natureza 2: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PARA ANALGESIA DE 

DORES MUSCULOESQUELÉTICAS EM UM PACIENTE 

PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO HOSPITALIZADO: 

ESTUDO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Demétrio  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Carla Wouters Franco Rockenbach 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de pulmão geralmente tem diagnóstico tardio, já que os sintomas nos estágios iniciais da 

doença não são comuns, aumentando a probabilidade de sintomas debilitantes, falha nas intervenções 

e resultados desfavoráveis. A dor é um dos sintomas considerados mais massacrantes pelos pacientes 

que estão em estado avançado da doença, está relacionada com o tumor e com a presença de 

metástases, podendo ser causada também pelos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A 

fisioterapia oncológica tem o intuito de preservar, manter e restaurar a integridade cinético funcional 

dos órgãos e sistemas do paciente, assim como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento da 

doença. A terapia manual tem como principal efeito terapêutico o relaxamento muscular e do paciente, 

redução da dor e aumento da circulação. Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos de 

um protocolo de terapias manuais pré e pós intervenção, na dor de um paciente com câncer de pulmão 

hospitalizado.  
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DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo de caso, realizado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo/RS, no período de 

agosto a outubro de 2019. A amostra foi composta por um indivíduo do sexo masculino, 47 anos, com 

diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar mucinoso metastático (ec IV), que estava em tratamento no 

hospital, apresentava quadro álgico e concordou em participar do estudo assinando o TCLE. O período 

de intervenção foi de cinco dias consecutivos, constituído de avaliação inicial e final. Para avaliação da 

dor, foi utilizado o questionário de dor de McGill, que é multidimensional, avaliando intensidade e 

características; mapa corporal da dor e escala visual analógica da dor. A intervenção foi composta por 

técnicas de terapia manual: pompage, liberação miofascial, liberação de pontos gatilho e massoterapia 

na região escapular, cervical e de trapézio superior, do lado direito posterior do tórax, que era o local 

de dor do paciente, tendo duração  de 15 minutos. No momento da avaliação, o paciente já havia 

realizado 4 ciclos de quimioterapia, como forma de tratamento paliativo. Não realizou cirurgia nem 

radioterapia. Não apresentava comorbidades associadas, negou tabagismo e etilismo. Sua principal 

queixa era a dor nas costas, que o impossibilitava dormir bem à noite e mudanças de decúbito eram 

desconfortáveis, tendo que fazer uso de morfina (10mg de 6/6hrs). Quando questionado sobre a 

intensidade da dor, o valor atribuído foi 7. À palpação na região posterior do tórax e cervical, foi 

verificada grande tensão muscular, com presença de pontos-gatilho no lado direito. Ao final da 

intervenção o paciente passou de uma dor de intensidade 7 (moderada), para 3 (leve) segundo a EVA; 

houve diminuição dos pontos de dor demarcados no Mapa Corporal da Dor, permanecendo somente 

na região escapular; diminuição no escore do Questionário de dor de McGill de 20 para 0. Segundo 

Salminen et al (2012), a integração de medidas não farmacológicas no tratamento da dor deve ser feita, 

já que somente o uso de opioides não alcança o manejo completo da mesma. Associadas aos opioides, 

as terapias manuais proporcionam uma melhor qualidade de vida para o paciente, por terem influência 

nos âmbitos psicoemocional e físico, fazendo com que o tratamento seja globalizado e envolva o 

paciente como um todo. De acordo com Sampaio et al (2005), a massoterapia é uma técnica comumente 

utilizada como terapia complementar nos pacientes com câncer, com o objetivo de proporcionar 

relaxamento muscular e consequentemente o alívio da dor. No estudo de Lopez et al (2017), uma 

intervenção composta de massagem terapêutica por 30 ou 60 minutos em pacientes oncológicos, 

mostrou benefícios para alívio da dor, fadiga e bem-estar dos mesmos. Na revisão de Lee S-H et al 

(2015), em 12 estudos avaliados, a massoterapia reduziu amplamente a dor do câncer nos pacientes. 

Assim como nos estudos citados, as terapias manuais foram benéficas para redução da dor no paciente 

oncológico em questão.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que o protocolo de atendimento fisioterapêutico que utilizou técnicas de terapia manual e 

massoterapia, realizado por cinco dias consecutivos e com duração de 15 minutos foi eficaz na 

diminuição da dor de um paciente com câncer de pulmão hospitalizado. 

 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
6

3
 

REFERÊNCIAS: 

Salminen EK, Silvoniemi M, Syrjänen K, Kaasa S, Kloke M, & Klepstad P. Opioids in pain management of 

mesothelioma and lung cancer patients. Acta Oncologica. 2012; 52(1):30–37  

Sampaio LR, Moura CV, Resende MA. Recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica: revisão 

de literatura. Rev Bras de Cancer. 2005; 51(4): 339-346 

Lopez G, Liu W, Milbury K, Spelman A, Wei Q, Bruera E, Cohen L. The effects of oncology massage on 

symptom self-report for cancer patients and their caregivers. Supportive Care in Cancer. 2017; 25(12): 

3645–3650 

Lee S-H, Kim J-Y, Yeo S, Kim S-H, Lim S. Meta-Analysis of Massage Therapy on Cancer Pain. Integr Cancer 

Ther. 2015; 14(4), 297–304  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 2.851.770      

  



 
 

  

P
ág

in
a 

5
6

4
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CARACTERIZAÇÃO ALIMENTAR DE RHINELLA HENSELI (LUTZ, 

1934) (ANURA: BUFONIDAE) EM DUAS ÁREAS PROTEGIDAS 

DO RIO GRANDE DO SUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia de Moraes Brandalise  

COAUTORES: Carla Denise Tedesco, Caroline da Silva Ribeiro  

ORIENTADOR: Douglas da Silva Huning 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os anfíbios influenciam diretamente o equilíbrio das teias alimentares em que vivem. Predando 
principalmente artrópodes, conforme sua abundância e disponibilidade no ambiente, contribuindo 
ainda na disposição de energia para as teias tróficas do ecossistema (ESTES et al., 2011). Os estudos 
relacionados às caracterizações alimentares de anfíbios são capazes de produzir bons frutos 
relacionados a coexistência, visualizando as respostas de uma possível perturbação nas cadeias tróficas 
(ROSA, et al., 2002). Visando ampliar o conhecimento científico acerca desta temática, buscou-se 
analisar e caracterizar a dieta de Rhinella henseli (Lutz, 1934), um bufonídeo nativo do sul do Brasil 
(LUTZ, 1933). O trabalho em questão avaliou e caracterizou a dieta entre duas populações, abordando 
duas metodologias de coleta.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

As duas populações de Rhinella henseli (Lutz, 1934) foram coletadas entre os meses de abril e dezembro 

de 2019, em duas Áreas Protegidas do domínio da Mata Atlântica, na fitossociologia da Floresta 

Ombrófila Mista com clima subtropical (BACKES, 1999). A primeira população, denominada como A, foi 

coletada na Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA), no município de Mato Castelhano. A população 

B, foi amostrada a 34 km noroeste, no Parque Natural Municipal de Sertão (PNMS). A população A foi 

coletada com duas metodologias: Armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls trap) e busca ativa 

noturna, utilizando como transecto as estradas do interior da Unidade de Conservação e trilhas de 
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acesso às armadilhas, a população B foi amostrada com Pitfalls trap. A amostragem dos itens 

alimentares foi realizada com a técnica de lavagem estomacal de cada indivíduo, após os procedimentos 

todos os animais foram devolvidos à natureza. As presas encontradas em cada amostra foram 

armazenadas em álcool 70% até posterior análise, a identificação foi realizada no laboratório de lupas, 

com o auxílio de uma chave de identificação especializada. Caracterizamos os itens a nível de ordem, 

gênero de formigas e famílias de coleópteros. Para caracterizar o padrão alimentar dos animais, 

utilizamos os dados de Chicheleiro et al. (submetido), que  caracterizou a comunidade de artrópodes na 

serapilheira da FLONA-PF, sendo assim o teste foi realizado apenas para a população A. Para avaliar a 

importância de cada item na dieta, utilizamos a fórmula do Índice de Importância Relativa (IIR), sendo 

IIR= (N%+V%)*FO%, onde N% é porcentagem da abundância de cada item na dieta, V% é a porcentagem 

volumétrica das presas,  e FO% o porcentual de frequência de cada presa  (HART, et al, 2002). Os valores 

de volume foram obtidos através do deslocamento de água em uma proveta graduada. Coletamos, no 

total a dieta de 83 sapos, sendo 66 na área A e 16 na área B. Apesar da população da FLONA ser duas 

vezes maior que a PNMS, não encontramos diferença significativa na dieta das duas áreas. Ambas 

tiveram uma dieta baseada em Hymenopteras: Formicidae, Coleopteras (IIR%:71,2 e 27,1 

respectivamente). Identificamos seis ordens nas categorias alimentares, seis famílias de coleópteros e 

quinze gêneros de formigas. Alguns gêneros foram exclusivos da área A, como, Apterostigma sp., Não 

id. 2, Não id. 3, Pheidole sp. e Atta sp. Ainda, o gênero Pachycondyla sp. foi o mais consumido em ambas 

as áreas, possuindo um IRI% até três vezes maior que o segundo item. Além disso, encontramos alguns 

itens singulares, como, fragmento de plástico na área A e folhas de Aspilia Montevidensis (Spreng.) 

Kuntze na área B. Por fim, é possível visualizar a colaboração de cada grupo no Anexo 1 referente a 

FLONA e no Anexo 2 a contribuição de cada grupo referente a PNMS, ambos utilizando valores de IRI%, 

representados por um gráfico de pizza.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dito isso, a dieta dos sapos é composta predominantemente por formigas, uma característica de dieta 

oportunista, dependente do tamanho e dispersão das presas no folhiço, principalmente para o gênero 

de formiga Pachycondyla sp.  Por fim, salientamos a relevância de estudos relacionados a ecologia 

alimentar de anuros, buscando compreensão e conservação das espécies. 

 

REFERÊNCIAS: 

ESTES, J. A. et al. Trophic downgrading of planet earth. Science, v. 333, n. 6040, p. 301–306, 2011. 

 HART, R. K.; CALVER, M. C.; DICKMAN, C. R. The index of relative importance: An alternative approach 
to reducing bias in descriptive studies of animal diets. Wildlife Research, v. 29, n. 5, p. 415–421, 2002. 

LUTZ, A. Notas sobre espécies brasileiras do gênero Bufo Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, , 1933.     

ROSA, INÉS; CANAVERO, ANDRÉS; MANEYRO, RAÚL; NAYA, DANIEL E.;CAMARGO, A. DIET OF FOUR 
SYMPATRIC ANURAN SPECIES IN A TEMPERATE ENVIRONMENT. Bol. Soc. Zool. Uruguay, v. 13, p. 12–20, 
2002. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Colaboração de cada táxon para a área da FLONA.  

 

Anexo 2 

Colaboração de cada táxon para a área da PNMS.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PLANTAS DE INTERESSE ORNAMENTAL: UM CATÁLOGO PARA 

CULTIVO E SUA IMPORTÂNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia de Moraes Brandalise  

COAUTORES: Maria Eduarda Soares Alberti, Luize Hoffman Dall’Agnese 

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A relação da humanidade com o cultivo de plantas tem origens remotas, intensificando-se no Período 

Neolítico com o aperfeiçoamento da agricultura. A revolução agrícola possibilitou a domesticação de 

espécies vegetais com importância alimentícia, terapêutica e ornamental. Atualmente, os benefícios 

que as plantas podem nos proporcionar são inúmeros. A pandemia da Covid-19 submeteu a população 

a se confinar em suas moradias, gerando assim uma preocupação com a saúde mental. Dados 

preliminares apontam que indivíduos com propensão a doenças mentais poderão apresentar um 

quadro agravado da situação (RANSING et al., 2020). A interação indivíduo-planta é uma boa alternativa 

para preservar a saúde mental, principalmente no interior das residências, gerando assim um 

sentimento de bem-estar e pró-ambiental (MARTIN et al., 2020). Com isso, buscamos propor sugestões 

de plantas para serem cultivadas em casa, juntamente com orientações e características de cada uma. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, as espécies botânicas foram catalogadas e fotografadas a partir de registros do interior e 

de jardins externos das residências dos próprios acadêmicos de Ciências Biológicas Bacharelado. Após 

isto, houve a segregação das espécies que apresentaram as características necessárias para um fácil e 

seguro cultivo, como: potencial ornamental, inexistência de toxinas, ausência de espinhos ou acúleos, 

capacidade de adaptação ao clima de cultivo, resistência à herbívoria e condição de plantio tanto em 

grandes quanto pequenos espaços. Para identificação das espécies, utilizamos chaves de identificação 

e sites especializados, como Reflora e Flora Digital do Rio Grande do Sul. Ao final deste processo, 
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agrupamos um total de 20 espécies, contando com espécies frutíferas, como, Passiflora edulis Sims 

(maracujá), Physalis pubescens L. (fisális), Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. (butiá) e Carica 

papaya L. (mamão). Além disso, incluímos cinco espécies das populares suculentas. Ainda, encontramos 

três plantas nativas, dentre elas a Fuchsia regia (Vell.) Munz, flor símbolo do Rio Grande do Sul. 

Ressaltamos que algumas espécies listadas possuem propriedades químicas específicas, sendo 

impróprias para o cultivo em residências com animais de estimação ou crianças pequenas. Estas 

espécies foram devidamente sinalizadas no catálogo. Ainda, lembramos que a introdução de espécies 

nativas na ornamentação é um fator de grande influência para sua conservação, visto que mantém 

relações com a fauna local e contribui para o aumento de cobertura vegetal nativa do meio urbano 

(TORRES-MACHADO et al., 2006). Com isso, realizamos uma revisão bibliográfica buscando dados 

relacionados ao período de floração, frutificação e técnicas de cultivo. Na Tabela 1 é possível visualizar 

a relação de espécies catalogadas e suas respectivas famílias, nome popular, origem e hábito. Com isso, 

a diversidade da flora tanto nativa quanto exótica possibilita a vasta criatividade e empenho dos 

cidadãos pela procura da reconexão a natureza, principalmente com a situação de isolamento social 

que nos encontramos, fazendo assim que seja repensado o sentido de casa. Além disso, a prática de 

cultivo de plantas em casa é capaz influenciar a curiosidade e a busca pelo saber, incentivando a conexão 

entre indivíduos e plantas, trazendo para dentro de suas próprias residências o conhecimento que 

muitas vezes é negligenciado tanto por contato pessoal quanto da comunidade em geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, ressaltamos a importância do cultivo de plantas em casa, visando todos os benefícios já citados, 

buscando o bem individual e coletivo. É necessário tomar os devidos cuidados no momento de escolha 

das espécies, com esta finalidade criamos um catálogo capaz de contribuir e incentivar a prática do 

cultivo de espécies botânicas. 

 

REFERÊNCIAS: 

RANSING, R., et al. Mental Health Interventions during the COVID-19 Pandemic: A Conceptual 

Framework by Early Career Psychiatrists. Asian Journal of Psychiatry. v. 51, 2020. 

MARTIN, L., et al. Nature contact, nature connectedness and associations with health, wellbeing and 

pro-environmental behaviours. Journal of Environmental Psychology. v. 68, 2020. 

TORRES-MACHADO, K., et al. Intrinsic and extrinsic drivers of yard vegetation in urban residential areas: 

implications for conservation planning. Urban Ecosyst. v. 20, p. 403-413, 2016. 
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Tabela 1 

Espécies presentes no catálogo e suas respectivas características: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

EFEITOS DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E 

REPERCUSSÃO MUSCULAR TORACOABDOMINAL EM ATAXIA 

TELANGIECTASIA ASSOCIADA À PECTUS EXCAVATUM. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliano Guerra Casagrande  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ms. Carla Wouters Franco Rockenbach 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo apresenta a forma como uma criança acometida pela associação de duas patologias músculo 

esqueléticas redutoras de força e mobilidade, que realizou uma intervenção fisioterapêutica, aliviando 

os sintomas consequentes destas patologias. Ataxia Telangiectasia é uma desordem neurodegenerativa, 

caracterizada por ataxia cerebelar progressiva e telangiectasias conjuntivas óculo-cutâneas. Pectus 

Excavatum, uma deformidade congênita na parede torácica anterior, sendo a depressão do esterno e 

das cartilagens paraesternais inferiores pelo crescimento exagerado das cartilagens costais.  A partir 

destes pontos o intuito foi de avaliar a utilização da cinesioterapia como treinamento muscular 

toracoabdominal combinando com o espirômetro de incentivo orientado a fluxo para orientação lúdica 

ao exercício, ganho de força muscular ventilatória e capacidade de controle de tronco.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento do estudo de caso de uma criança com diagnóstico médico de Ataxia 

Telangiectasia e Pectus Excavatum, que esteve sob tratamento fisioterapêutico na Clínica escola de 

Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo - RS, de agosto a outubro de 2019. Este, 

submetido à avaliação da percepção da dispneia na escala de Borg modificada, força muscular 

ventilatória pela diferença das pressões respiratórias máximas (manovacuometria) antes e após o 
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treinamento, verificação da mobilidade torácica através da cirtometria dos pontos anatômicos. 

Também a avaliação da capacidade de equilíbrio e coordenação do tronco através das atividades da 

escala de Berg balance. Então, submetido a um tratamento semintesivo de cinesioterapia 

toracoabdominal e inspirometria de incentivo de doze dias. O fortalecimento muscular proposto neste 

estudo foi estabelecido objetivando melhorias na dinâmica de caixa torácica e função muscular 

ventilatória. Buscando também, efeitos de resistência a dispneia que implica positivamente na 

qualidade de vida. A ataxia espinocerebelar cerebelar presente em ataxia telangiectasia envolve a 

diminuição da acurácia dos movimentos, a cinesioterapia, apresenta resultados positivos no tratamento 

para aquisição motora e muscular. De acordo com os escores de Berg, a avaliação foi de 23 pontos, 

quando o paciente foi submetido à reavaliação obteve se 38 pontos. Este, ainda manteve se dentro do 

mesmo espectro na escala de dependência física, porém, houve melhora da pontuação dos escores, 

trazendo um aumento de 15 pontos. Também, a percepção sobre dispneia, houve uma redução 

significativa na percepção referida pelo paciente antes e após a execução do treinamento. Indivíduos 

com Ataxia Telangiectasia são significativamente, vulneráveis a desenvolverem complicações 

pulmonares e declínio na função pulmonar, acometidos pela diminuição da força da muscular 

respiratória, sendo protagonistas do incremento de infecção pulmonar. A força muscular respiratória 

mensurada através dos picos de pressão respiratório, tiveram significativos aumentos comparando se 

avaliação e reavaliação, com aumentos de PImax e PEmax (TABELA 1). Determinando um aumento da 

pressão transpulmonar, promovendo insuflação e ganhos na força muscular respiratória, mesmo não 

sendo o objetivo terapêutico específico da espirometria de incentivo gerar melhora na força muscular 

respiratória e significativo aumento no diâmetro da cirtometria, ela exerce efeitos positivos na 

performance muscular, sujeito a ser um método estratégico no tratamento da fraqueza muscular 

gradativamente adquirida. Nos parâmetros de cirtometria evidencia se uma pequena melhora na 

mobilidade (TABELA 2). A diminuição de força da musculatura respiratória e mecânica torácica devido 

à ataxia e pectus excavatum, levam à diminuição da taxa de pico de fluxo respiratório e redução na 

amplitude de movimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A intervenção proposta trouxe resultados positivos para o paciente, melhorando força muscular 

ventilatória, equilíbrio de tronco e mobilidade torácica, percepção da dispneia, bem como, melhora da 

qualidade de vida, sobre sua dependência funcional. Assim, o treinamento muscular pode potencializar 

a oferta de oxigênio e fluxo sanguíneo a todos os tecidos do corpo, diminuindo sensações de esforço 

respiratório periférico, também, acrescentando um melhor condicionamento e trofismo muscular. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.COELHO MS, GUIMARÃES PSF. Pectus excavatum: abordagem terapêutica. Rev Col Bras. [Periódico na 

Internet] Set-Out, 2007. Disponível em URL: www.scielo.br/rcbcb. Acesso em 14/09/2019. 
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2.MCCONNELL, A. DICKINSON, J. Inspiratory muscle training: a simple cost-effective treatment for 

inspiratory stridor: Case Report. British Journal of Sports Medicine. Centre for Sports Medicine and 

Human Performance, Brunel University, Uxbridge, UK. May 2007. 

3.PASCOTINI, F.; RAMOS, M.; SILVA, A.; TREVISAN, M. Espirometria de incentivo à volume versus a fluxo 

sobre parâmetros respiratórios em idosos. Fisioterapia e Pesq 

4.SHILOH, Y., LEDERMAN, H. M. Ataxia-telangiectasia(A-T): An emerging dimension of premature 

ageing. Ageing Research Reviews, 2016,33, 76–88.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 2.869.872 

 

ANEXOS 

 Tabela 1: Força muscular respiratória:  

                  Previsto         Pré                               Pós                          %Pós/Pré 

PImax (cmH2O)    65,5 cmH2O       29 cmH2O (44%)   49 cmH2O (75%) 31% 

PEmax (cmH2O)   90 cmH2O       30 cmH2O (33%)   43 cmH2O (48%) 15% 

PImax: pressão inspiratória máxima, PEmax: pressão expiratória máxima em cmH2O; *Os valores previstos foram 

estabelecidos através da fórmula de Wilson, S. H. et al; Pré e pós cálculo comparativo. 

 

Tabela 2: Cirtometria: 

           Comissura axilar  Processo xifóide  Região basal  

Pré intervenção 55- 54 = 1cm 61- 60 = 1 cm 60- 59 = 1 cm  

Pós intervenção 56- 54 = 2 cm 62- 60 = 2 cm  62- 59 = 3 cm 

*Cirtometria: expansibilidade torácica dos pontos anatômicos estipulados.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MINDFULNESS: UMA VIA PARA O ÊXITO ESCOLAR E O BEM 

ESTAR NA ADOLESCÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Raiter Corrêa  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Um conjunto de fatores biopsicossociais aliados a condições estressantes são responsáveis por 

desencadear problemas de comportamento, estresse e ansiedade nos adolescentes. No contexto 

escolar essas condições dificultam a aprendizagem, pois influenciam na concentração e prejudicam as 

relações com colegas e professores. Diante desse cenário, surge a demanda pela adoção de recursos 

capazes de melhorar, não somente a realidade do adolescente enquanto aluno, mas também de 

impactar todas as esferas da sua vida atenuando os conflitos comuns nesse período. Nesse sentido, o 

mindfulness tem sido utilizado afim de garantir uma aprendizagem e adolescência de qualidade. 

Objetiva-se neste estudo, constatar a relevância do mindfulness como uma ferramenta eficaz na 

promoção do bem-estar na adolescência e no processo educativo, uma vez que seus benefícios de 

ordem fisiológica, emocional e comportamental já foram verificados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A agitação e as condições estressantes da vida ocidental impactam significativamente a saúde mental e 

emocional da população. À vista disso, os adolescentes são considerados, entre outros grupos, um dos 

mais afetados em relação as desordens emocionais, como ansiedade e estresse. As transformações 

características da adolescência associadas a essas condições, são responsáveis por provocar problemas 

de comportamento e comprometer todos os âmbitos da vida do adolescente. No que se refere ao 

desempenho escolar, fatores como a aprendizagem e as relações com colegas e professores são 

prejudicadas.  
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A busca por transformar essa realidade deu origem a inúmeras intervenções baseadas em mindfulness 

no cotidiano escolar ao redor do mundo. O mindfulness é traduzido no português como “atenção 

plena”, e refere-se ao estado de consciência em que o indivíduo se encontra atento ao que está 

acontecendo no momento presente.  A atenção plena pode ser alcançada através de técnicas 

meditativas, nesse sentido, a prática mais difundida é a observação da respiração.   

No contexto escolar, o mindfulness atua aumentando a concentração do aluno (GOLEMAN, 1999), 

reduzindo os sintomas de estresse, ansiedade e depressão e promovendo a qualidade de vida 

aumentando o bem-estar do praticante (KUYKEN et al., 2013). Para além de avanços no processo de 

ensino aprendizagem através dos benefícios de caráter cognitivo, a atenção plena também impulsiona 

o desenvolvimento do indivíduo na sua integralidade, pois desenvolve habilidades de caráter emocional 

indispensáveis ao convívio social, como a empatia e a soliedariedade.  

Embora existam projetos aplicados em escolas brasileiras, ainda não há estudos científicos a respeito 

dessas intervenções (WALDEMAR et al., 2016), por isso a eficácia e os resultados são verificados 

somente embasados na observação empírica, e não através de análises e comprovações estatísticas. 

Não obstante, as pesquisas internacionais disponíveis comprovam a eficácia das intervenções baseadas 

em mindfulness no contexto escolar. A fácil execução das práticas de atenção plena as tornam atrativas 

e acessíveis quando consideramos o cotidiano escolar. O mindfulness pode ser praticado em qualquer 

momento, por todas as pessoas no lugar onde estiverem, dispensando assim o uso de vestimentas ou 

ambientes específicos e até mesmo as famosas posições meditativas, como a postura de lótus. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos estudos que comprovam os benefícios e a eficácia da prática de mindfulness, verifica-se 

a sua relevância no processo educativo e como atenuante dos conflitos que perpassam a adolescência. 

Convém enfim, ressaltar a importância da pesquisa internacional, visto que esta pode servir de 

referência e incentivo contribuindo para expandir a pesquisa no Brasil. 

 

REFERÊNCIAS: 

GOLEMAN, D. A arte da meditação: Um guia para a meditação. 4 ed. Rio de Janeiro: Sextante, 1999. 

KUYKEN, W; WEARE, K; UKOUMUNNE, O. C; VICARY, R; MOTTON, N; BURNETT, R; CULLEN, C; HENNELLY, 

S; HUPPERT, F. Effectiveness of the mindfulness in schools programme: Non-randomised controlled 

feasibility study. The British Journal of Psychiatry, v. 203, n. 2, p. 126-131, 2013. 

WALDEMAR, J. O. C; RIGATTI, R; MENEZES, C. B; GUIMARÃES, G; FALCETO, O. Impact of a Combined 

Mindfulness and Social-Emotional Learning Program on Fifth Graders in a Brazilian Public School Setting. 

Psychology & Neuroscience, v. 09, n. 01, p. 79-90, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE E LESÕES BUCAIS 

ENCONTRADAS NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - LEVANTAMENTO 

EPIDEMIOLÓGICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Julia Stephanie Presotto 

COAUTORES: Patrícia Canova Maso, Letícia Copatti Dogenski, Micheline Sandini Trentin, Maria Salete 
Sandini Linden 

ORIENTADOR: João Paulo De Carli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Um dos principais desafios do odontólogo ao se deparar com alguma lesão bucal é o estabelecimento 

de um diagnóstico preciso, pelo fato de existirem vários diagnósticos diferenciais que tais condições 

podem apresentar. É válido, através dos estudos de prevalência, reduzir o número de diagnósticos 

diferenciais, identificando a frequência das lesões para cada região, ao considerar também variáveis 

como faixa etária e gênero. Frente a isso, os estudos epidemiológicos de lesões bucais possuem 

importante função, uma vez que reportam a prevalência e a incidência de lesões, bem como 

possibilitam aos profissionais capacidade na elaboração de planos de tratamento e condutas 

preventivas (KNIEST et al., 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência das lesões bucais e 

o perfil epidemiológico dos respectivos pacientes que apresentassem alterações de normalidade e que 

foram atendidos na Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo/RS entre os anos de 

2018 e 2019. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Passo Fundo (parecer nº 158.990/2012). Trata-se de um estudo epidemiológico transversal 
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observacional. Foram analisados prontuários arquivados no Setor de Exames, Triagem e Urgência de 

pacientes que realizaram consulta na Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo/RS no 

período de julho de 2018 a dezembro de 2019. Os dados obtidos foram registrados em uma planilha 

eletrônica contendo informações referentes ao número do prontuário, idade, gênero, hipótese de 

diagnóstico, conduta instituída, diagnóstico histopatológico (quando pertinente), e localidade de 

origem do paciente. Tais dados foram posteriormente submetidos à análise descritiva de frequência no 

programa Microsoft Excel 2017® e apresentados na forma de tabelas. 

Foram examinados 3.042 prontuários, dos quais 208 (6,83%) correspondiam a lesões/alterações de 

normalidade da cavidade bucal. As cinco alterações bucais mais prevalentes foram: língua saburrosa 

(40,94%), linha alba (16,82%), tórus (5,76%), língua geográfica (3,36%) e condição de Fordyce (2,88%). 

Outras hipóteses diagnósticas representaram 30,46% do total avaliado (Tabela 1). Observou-se que os 

pacientes que apresentavam alguma alteração bucal tinham entre 10 e 90 anos de idade e que a maior 

parte dos pacientes pertencia à 5ª década de vida (40 a 49 anos). O presente estudo identificou que o 

sexo feminino foi o mais acometido, com 60,10% dos casos. Tais achados vêm se somar aos de Vieira et 

al. (2006) e Gomes et al. (2007). Quanto à conduta de tratamento para as lesões encontradas, a 

instrução de higiene oral foi a mais prevalente, seguida pela proservação/acompanhamento, biópsia 

incisional ou excisional, laserterapia e terapia medicamentosa. Os sítios anatômicos mais acometidos 

por lesões/condições foram: língua, mucosa jugal, palato duro, lábio inferior e palato mole. A Tabela 2 

mostra a cidade de origem dos pacientes com lesões orais que foram atendidos na Faculdade de 

Odontologia/UPF durante o período estudado. Um total de 208 pacientes provenientes de 42 cidades 

sul-rio-grandenses foi atendido. As cinco cidades cujos pacientes mais foram provenientes são: Passo 

Fundo (121 pacientes), Não-Me-Toque (8 pacientes), Marau (7 pacientes) e Lagoa Vermelha e Nova 

Bassano (6 pacientes cada). As cinco condições mais prevalentes na pesquisa são, na verdade, alterações 

de normalidade. Para essas alterações nenhum tratamento invasivo foi indicado, mas medidas de 

controle e cuidado pelo próprio paciente foram instituídas, como instrução de higiene oral, 

acompanhamento e, nos casos nos quais havia indicação, a conduta escolhida foi a laserterapia de baixa 

intensidade. Estes achados vêm se somar aos de Vieira et al. (2006), que afirmam que as alterações de 

normalidade da mucosa bucal são frequentes e o cirurgião-dentista deve estar preparado para 

reconhecê-las e  diagnosticá-las. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo possui um arquivo significativo de dados 

nos prontuários de seus pacientes. Assim, o presente trabalho alerta para a correta elaboração e 

atualização do prontuário odontológico, que pode ser utilizado para diagnóstico, tratamento, 

estabelecimento de prognóstico e acompanhamento de lesões bucais, determinando seu perfil 

epidemiológico. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Distribuição da amostra estudada segundo as hipóteses diagnosticadas mais prevalentes. 

Hipótese de diagnóstico N % 

Língua Saburrosa  84 40,94% 

Linha Alba  35 16,82% 

Tórus  13 5,76% 

Língua Geográfica e Leucoplasia  14 6,72% 

Condição de Fordyce 6 2,88% 

Candidíase  5 2,40% 

Melanose Racial, Língua Fissurada e Líquen Plano 12 5,76% 

Afta, Fibroma de Irritação, Fístula, Mucosa Mordiscada e Queilite Actinica  15 7,20% 

Carcinoma, Cisto Nasopalatino, Cisto Periodontal Lateral, Granuloma Piogênico, 
Mucocele, Queilite Angular, Síndrome da Ardência Bucal e Úlcera Traumática 

16 7,68% 

Assadura, Ceratose, Exostose, Hiperplasia, Língua Pilosa, Mucosite, Osteomielite e 
Papiloma  

8  3,84% 

TOTAL  208 100% 

 

Tabela 2. Distribuição da amostra estudada quanto à cidade de origem. 

Cidade de origem N % 

Passo Fundo 121 58,17% 

Não-Me-Toque 8 3,85% 

Marau 7 3,36% 

Lagoa Vermelha  6 2,88% 

Nova Bassano 6 2,88% 

Carazinho  5 2,41% 

Nova Araçá e Sertão 8  3,85% 

Outras localidades 47 22,60% 

TOTAL 208 100% 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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MUDANÇA DO PERFIL NA TERAPIA DE IMPLANTES 

DENTÁRIOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Karen Hartmann Machado       

COAUTORES: Erica Bugone, Ana Carla Menegon, Fernando Tolfo Rodrigues, Moises Zacarias Cardoso, 
Giordana Furini, João Paulo de Carli, Maria Salete Sandini Linden      

ORIENTADOR: Maria Salete Sandini Linden 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF  

 

INTRODUÇÃO: 

A implantodontia teve inicio a partir de experimentos com implantes de titânio pelo médico Per-Ingvar 

Brånemark, revolucionando a Odontologia, substituindo a raiz de um dente por um “parafuso” de 

titânio(Florentino Filho, Ataíde. & Pereira, 2012). Mudanças de preceitos e paradigmas ocorreram, 

como por exemplo: colocação imediata e precoce de implantes em regiões pós-extração, diferentes 

protocolos de carregamento, dimensões e formatos associados a princípios mecânicos (Buser, 

Sennerby, & De Bruyn, 2017). O sucesso depende de vários fatores: o tipo de tratamento de superfície, 

o qual beneficia uma aposição óssea com densidade qualitativa e quantitativa(Silva etal.,2016). Sabe-se 

que implantes com tratamento de superfície são superiores aos usinados (Gerzson et al., 2013). Assim, 

dada à importância do assunto na Odontologia, este trabalho teve como objetivo avaliar os implantes 

realizados na Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo entre 2015 e 2018.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho é resultado de um estudo primário, clínico e observacional, uma vez que se 

caracterizou pela simples observação dos dados do paciente contidos nos prontuários da Faculdade de 

Odontologia da UPF.  Todos os pacientes que receberam implante dentário realizado no bloco cirúrgico 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo entre 2015 e 2018 foram incluídos neste 

estudo. O presente estudo incluiu um total de 55 pacientes e 105 implantes dentários. Verificou-se que 

71% dos pacientes realizaram essa terapia pela falta de um dente, o que totalizou 65 implantes. Em 

relação aos tipos de dentes implantados, constatou-se que os primeiros molares da região mandibular 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
7

9
 

compreenderam 21% do total de implantes.  A maior ocorrência de implantes ocorreu na região 

mandibular posterior, seguida do maxilar anterior, maxilar posterior e mandibular anterior. Na 

mandíbula, a maior indicação de implante foi verificada na parte posterior (36%) do que na parte 

anterior desta (15%); na região maxilar verificou-se o contrário, com 26% na parte anterior e 23% na 

posterior. Houve paridade entre região mandibular e maxilar quanto à distribuição dos implantes, com 

51% na mandíbula e 49% na maxila; em outra medida, houve maior percentual de implantes na parte 

posterior (59%) do que na anterior (41%). Quanto à densidade óssea, 60% dos implantes ocorreu na 

densidade óssea do tipo III e o menor percentual foi verificado na densidade óssea do tipo IV. Em 86% 

dos implantes a técnica utilizada foi a convencional;  Dentre os três tipos de conexão (ou plataforma) 

usados nos implantes realizados — hexagono externo e interno e cone Morse —, em média, 82% foi 

feita com esse último modelo. Porém, constatou-se modificação ao longo do tempo: em 2015 cerca de 

50% dos implantes foram realizados com cone Morse mantendo-se praticamente neste patamar até 

2017; a partir desse ano houve um acréscimo de 20% em sua utilização e, em 2018, culminou com 60% 

de uso nos implantes realizados. Por outro lado, o uso da plataforma hexagonal externa representou 

28% do total usado em 2015, com um incremento de 15% em 2016; porém, em 2017 o seu uso 

decresceu em cerca de 20% e, em 2018, nenhum implante usou esse tipo de conexão. Já, o uso da 

conexão hexagonal interna decresceu em cerca de 10% entre 2015 e 2016, mas a partir daí aumentou 

em 25% e resultou em 40% de emprego em 2018. Quanto ao formato (design) de implante, o tipo 

preponderante de implante foi a forma cilíndrica, com variação de 65% (2017) a 95% (2016), com menor 

incidência de escolha do tipo cônico. No entanto, entre 2016 e 2017 houve acentuado decréscimo do 

tipo cilíndrico em favorecimento do tipo cônico, o que foi revertido nos anos seguintes. A superfície do 

implante foi preponderantemente rugosa (86%).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante dos resultados, observa-se mudanças na implantodontia, principalmente na utilização de 

implantes cone morse em relação aos demais, os quais eram mais utilizados anteriormente. Entretanto, 

vimos que apesar de todos os avanços tecnológicos da área da implantodontia, a técnica convencional 

continua sendo a mais utilizada nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo 

Fundo.  
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: EDUCANDO EM TRILHAS 

INTERPRETATIVAS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Káren Petry  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As ações e o termo Educação Ambiental (EA) têm espaço ativo a partir da Conferência de Estocolmo em 

1972. Após este período, muitos projetos têm sido elaborados para a conservação do meio ambiente 

pelo viés da EA. Contudo, as áreas naturais protegidas muitas vezes são observadas com desprestigio 

pela comunidade situada em seu entorno. Observa-se que essa perspectiva ocorre devido à falta de 

informação referente ao uso público deste local. A abordagem de trilhas interpretativas em Unidades 

de conservação demonstra aos visitantes os diversos usos que essas áreas oferecem. “A educação 

Ambiental, por meio da ação coletiva, resgata da cidadania seu sentido de pertencimento e co-

responsabilidade...” (CORNELL, 2008, p. 154). Assim se estabelece um vínculo emocional com o 

participante na trilha interpretativa permitindo que a EA faça parte do conhecimento e da vivência de 

seus participantes. Como objetivo a pesquisa busca a reflexão à educação ambiental pela prática de 

trilhas interpretativas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia está baseada na revisão bibliográfica através da busca de informações, entre o período 

de 2002 a 2020. No total 17 documentos foram selacionados entre artigos científicos, documentos e 

livros. Ao longo do trabalho, percebemos que quando pensamos, pesquisamos e falamos de educação 

ambiental inevitavelmente associamos ao uso da interpretação ambiental, por ser duas linhas 

metodológicas e práticas que coexistem. “A interpretação ambiental é um conjunto de estratégias de 

comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais a fim 
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de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido” (ICBMIO, 2017, s.p.), ao passo 

que EA é um processo continuado na formação do indivíduo relacionado ao meio ambiente. Sendo 

assim, suas relações estão baseadas na mudança de atitudes para com a natureza. Quando se pensa em 

prática de EA é possível uni-la a trilhas em espaços naturais, pois são elementos que participam de uma 

mesma esfera de estudo e compreensão, a qual é visualizada pelo público nas caminhadas na natureza. 

As trilhas interpretativas têm o poder de guiar seus visitantes a olhares diversos em temáticas distintas 

da realidade física observável, aumentando a magnitude dos novos conhecimentos adquiridos. Como 

ocorre no processo de formação dos indivíduos, que hoje, deve transpassar as estruturas da sala de aula 

ocorrendo também em áreas ao ar livre, efetivando a educação ambiental e reforçando as ações da 

interpretação que permitem a adaptabilidade do processo despojado ao formal (CARVALHO, 2002).  O 

objetivo de ensinar a população a importância da conservação é mostrar como podemos manter um 

equilíbrio saudável da vida moderna com a natureza sem lhe causar prejuízo ou, então, reduzindo-os 

mais. Apesar de, o conceito de EA não estar definido igualmente em todo mundo, essa finalidade será 

alcançada quando os conceitos forem viabilizados na demanda local de EA, unindo-o a Política Nacional 

de Educação Ambiental caracterizada por um conjunto de leis promotoras da conservação ambiental. 

Devido à extensão territorial Brasileira observa-se nitidamente que a interpretação ambiental feita na 

trilha engloba os aspectos socioculturais da região em que esta está localizada. Como dito por Alvarenga 

(2018, p. 4) “a partir do contato direto com o meio natural por meio de uma trilha guiada, o público alvo 

é estimulado a conhecer e a identificar a paisagem e o ecossistema local, relacionando-os com as 

transformações ambientais que se fazem presentes na área urbana em decorrência das ações dos 

homens”. Sendo assim a EA assume um grau de significância própria às informações da interpretação 

na trilha. Por meio dos trajetos e planejamentos o visitante se expõe a atividade e práticas não habituais, 

como: estar em contato com a terra, a água, a vegetação, aos sons ambientes literalmente naturais e 

ao acaso. Sentem na hora o prazer em estar ali e de forma inerente assimilam a importância da 

conservação.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A educação e interpretação ambiental corrobora as finalidades do uso das UC’s, por serem laboratórios 

vivos, inter e multidisciplinares, ampliando conhecimentos e contato com o meio ambiente (CARDOZO, 

2014). Assim, as trilhas interpretativas localizadas nesses espaços agregam conhecimentos e vivências 

à comunidade ao olhar da conservação, reafirmando de maneira prática a ação da educação ambiental. 
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TRATAMENTO COM MELATONINA REVERTE DÉFICITS 
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LUZ DE 24 HORAS EM ZEBRAFISH ADULTOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kauane Hoffmann Teixeira 
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INTRODUÇÃO: 

A melatonina é um hormônio sintetizado a partir da serotonina pela glândula pineal e está envolvida 

em funções antioxidantes, antitumorais e cronobióticas. A função exata da melatonina sobre o cérebro, 

incluindo a relação com o ritmo circadiano, estresse e respostas afetivas ainda não estão elucidadas e 

compreendidas. Zebrafish é um modelo animal amplamente utilizado em vária áreas de neurociência 

translacional, incluindo estados afetivos relacionados ao estresse, memória e ansiedade (GAIKWAD et 

al., 2011). Dessa forma o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do tratamento agudo com  melatonina 

sobre performance cognitiva e níveis de cortisol em zebrafish adultos expostos à luz por 24 horas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizados 67 peixes adultos, masculino e feminino, da espécie zebrafish wild-type,  alojados em 

densidade (1 peixe / L) em tanques de 50 L equipados com filtros biológicos, sob aeração constante e 

um fotoperíodo natural (14 horas de luz: 10 horas de escuridão; luzes acesas às 7:00 da manhã) antes 

do teste. Para evocar déficits de memória e avaliar possíveis efeitos cognitivos da melatonina nesse 

modelo, utilizamos escopolamina, um antagonista não específico de receptores muscarínicos, o qual 

induz comprometimentos cognitivos evidentes em humanos (MOLCHAN et. al, 1992) e modelos animais 

(PARK, et. al, 2014). A exposição à escopolamina foi imersão em água por 1 hora (antes do treinamento 
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no teste de memória) e por 24 h à melatonina (entre o treinamento e o teste da memória). A avaliação 

da função cognitiva foi realizada pelo teste de esquiva inibitória. A retenção de memória foi avaliada 24 

horas depois da sessão de treinamento. Os comportamentos foram filmados e os vídeos analisados 

manualmente. A diferença nas latências para entrar no compartimento escuro do tanque entre os testes 

e as sessões de treino foi utilizada como o índice de retenção cognitiva. Posteriormente  os peixes foram 

eutanasiados para análise de cortisol de corpo inteiro. No experimento 1 (Fig. 1) zebrafish controles não 

tratados aumentaram a latência para entrar no compartimento escuro em relação à sessão de 

treinamento. Por outro lado, zebrafish expostos à escopolamina mostraram latência inalterada nas 

sessões de treinamento e teste, com o menor índice de retenção cognitiva confirmando déficits 

cognitivos provocados pela escopolamina. No experimento 2 (Fig. 2), os grupos controle e tratados com 

melatonina (ciclo 14 horas luz/10 horas escuro) apresentaram aumento a latência para entrar no lado 

escuro, mostrando maior índice de retenção cognitiva. Por outro lado, a exposição a luz por 24 horas 

diminuiu a latência no grupo controle, indicando déficits cognitivos. Finalmente, a exposição à luz por 

24 horas aumentou significativamente os níveis de cortisol no corpo inteiro (em comparação com o ciclo 

normal da luz), enquanto o tratamento com melatonina reverteu esse efeito. Nossos resultados indicam 

que a melatonina desempenha um papel de melhora de cognitiva e atenua a resposta ao estresse em 

peixes submetidos à luz por 24 horas e estão de acordo com dados cínicos evidenciados em pacientes 

com comprometimento cognitivo leve, normalizando ritmos circadianos. Exercendo além destes, 

efeitos ansiolíticos (GENARIO et.al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo tem importância porque corrobora dados clínicos cognitivos e ansiolíticos em relação a 

melatonina em peixe-zebra e seus ritmos circadianos. Os achados sugerem uma modulação positiva dos 

comportamentos de cognição e afetividade de zebrafish sob efeito de melatonina, sugerindo que este 

é um modelo promissor para estudo de ciclo circadiano e processos cognitivos e comportamentais. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  002/2019 

 

ANEXOS 

 

Figura 1 - Efeitos dos ciclos circadianos normais (14 h claro / 10 h escuro) e alterado (24 h claro) e 

tratamento com melatonina no desempenho cognitivo em zebrafish no teste de esquiva. Os 

dados são expressos como média + SEM, * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, teste de pares 

combinados de Wilcoxon (grupos controle versus grupos de melatonina) ou teste U (índice 

de retenção cognitiva, n= 12 por grupo). O índice de retenção cognitiva foi calculado 

conforme explicado na figura 1. 
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Figura 2 - Efeitos de ciclos de luz normais e alterados e tratamento com melatonina sobre o cortisol de 

corpo inteiro em zebrafish adulto. Os dados são expressos como média + SEM, ** p<0,01, 

teste ANOVA de duas vias (fatores: ciclo de luz e tratamento), seguido pelo teste post-hoc 

de Tukey para dados ANOVA significativos (n = 4 por grupo, 3 peixes por amostra). 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 

INTRODUÇÃO: 

No final do ano de 2019, foi descoberto um novo Coronavírus, sendo nomeado cientificamente SARS-

CoV-2 e classificado como a doença COVID-19. O vírus possui alta capacidade de transmissibilidade 

podendo provocar síndrome respiratória leve à grave, esses sintomas podem variar de acordo com faixa 

etária e associação de condições clínicas do paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE/SAPS 2020¹). 

Diante dessa pandemia, foram criados os testes rápidos que auxiliam no diagnóstico de COVID-19, 

sendo uma ferramenta prática para execução da coleta e o resultado é verificado após 15 minutos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE/SAPS 2020²). Através disso, foi analisado o perfil epidemiológico dos pacientes 

que realizaram o teste rápido no Ambulatório São José no período de 29/05/2020 à 20/07/2020, tendo 

como objetivo identificar a população que foi encaminhada à realização do teste rápido com o perfil 

mais suscetível e predisposto para adquirir a doença.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No trabalho foi utilizada abordagem quantitativa, onde Minayo & Sanches (1993), introduzem o método 

como capaz de descrever, representar ou interpretar os dados que foram possíveis de serem 

observados. Os dados analisados foram coletados no Ambulatório São José da Cidade de passo Fundo, 

através de fichas padrões preenchidas no momento da realização do teste rápido. Os dados coletados 

foram: Sexo; Faixa Etária; Profissionais da saúde; Motivo da realização do teste (sintomático, 
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assintomático com contactante familiar e sintomático com contactante); Gestante; e  se Realizou vacina 

da Influenza/2020. 

No total foram analisadas 51 fichas preenchidas, onde esses dados foram convertidos em porcentagem, 

sendo assim, a classificação por sexo 53% foram mulheres e 47% homens, em relação à idade desses 

usuários testados houve um número mais significativo acima dos 19 anos contabilizando 78% e abaixo 

de 19 somente 22%, relacionado se era ou não profissional da saúde 97% das coletas realizadas não 

eram e somente 3% pertenciam a profissão, essa porcentagem também se assemelha ao número das 

gestantes onde somente 3% realizou a testagem, 57% dos testados já haviam realizados a vacinação da 

Influenza no ano de 2020 e os motivos dos testes foram separados em três categorias sendo elas: 

assintomáticos (contactante domiciliar), sintomáticos e sintomáticos (contactante), desses 69% foram 

pessoas assintomáticas mas que tiveram contactante domiciliar, 22% apresentavam sintomas e também 

havia contactante e 9% apresentavam sintomas mas não possuíam encaminhamento por motivo de 

contactante, concluindo esse total de 51 testes foram 75% pacientes não reagentes para COVID-19 e 

somente 25% obtiveram resultado reagente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, pode-se observar que a população que está realizando o maior número de testes é 

assintomática que tiveram contactante familiar, pessoas acima de 19 anos e também foi possível 

observar que o teste não está voltado somente para trabalhadores da área da saúde onde o número foi 

muito significativo para os demais usuários. 

 

REFERÊNCIAS: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETÁRIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SAPS. Protocolo de Manejo 

Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. 2020. Disponível em: 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-ProtocoloManejo-

ver07.pdf. Acesso em: 22/07/2020. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETÁRIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SAPS. Testes Rápidos para 

COVID-19 são Distribuídos para os Estados. 2020. Disponível em: 

https://aps.saude.gov.br/noticia/8078. Acesso em: 22/07/2020. 

MINAYO, M. C. de S.; SANCHES, O.. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementaridade?. Cadernos de saúde pública, v. 9, n. 3, p. 237-248, 1993. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/02.pdf. Acesso em: 22/07/2020. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da Aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA.  

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-ProtocoloManejo-ver07.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/20200407-ProtocoloManejo-ver07.pdf
https://aps.saude.gov.br/noticia/8078
https://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/02.pdf
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AUTOR PRINCIPAL: Kélen Cristine Bichet 

COAUTORES: Hellany Karolliny Pinho Ribeiro (Universidade Federal do Piauí); Maykon de Oliveira 

Felippe (Universidade de Passo Fundo); Thais Caroline Fin (Universidade de Passo Fundo). 

ORIENTADORA: Thais Caroline Fin (Universidade de Passo Fundo).  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 

INTRODUÇÃO: 

A doença COVID-19 é denominada SARS-CoV-2, causada através do Coronavírus, sendo que a mesma 

tem variáveis no seu quadro clinico podendo ser de assintomáticos até quadros graves onde alguns 

casos podem necessitar de suporte ventilatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2020). 

Quando o paciente apresenta algum sintoma, os mais comuns são febre e tosse, mas também podem 

surgir outros sintomas como cefaleia, dispneia, dor de garganta, mialgia, coriza nasal, diarreia, anosmia, 

ageusia, otalgia e dor supraorbitária. Pessoas que apresentem hipertensão, diabetes mellitus, 

cardiopatias, doença renal crônica, imunodeprimidos, tabagistas, entre outros, estão mais suscetíveis a 

desenvolverem a sintomatologia mais grave. Através disso, o presente resumo tem como objetivo 

observar a sintomatologia e comorbidades mais frequentes nessa população que foi realizar a testagem 

no Ambulatório São José no período de 29/05/2020 à 20/07/2020. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho foi desenvolvido através de abordagem quantitativa, onde Minayo & Sanches (1993), 

apresentam um método capaz de transmitir os dados observados em certo estudo. Sendo assim, os 
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dados foram analisados e observados no Ambulatório São José da Cidade de passo Fundo. Levou-se em 

conta na analise somente as sintomatologias e as comorbidades apresentadas pelos usuários. 

No total foram analisados 51 casos em que foi realizado o teste para COVID-19, sendo assim, as 

sintomatologias que mais foram observadas nos usuários são coriza nasal e tosse com o total de 13 

pessoas, onde geralmente a tosse se caracteriza como seca e a coriza nasal de aspecto hialina, após se 

observou a presença de febre onde teve um total de 11 pessoas, em seguida uma das queixas com total 

de 07 foi cefaleia onde ocorria uma variação de leve, moderada e até intensa, para 06 dessas pessoas o 

sintoma apresentado foi quadro diarreico, já a mialgia e dor de garganta somente foi observado em 05 

pacientes, onde a mialgia é caracterizada por uma dor muscular, a dispneia é um dos sintomas que mais 

preocupa pacientes com COVID-19 e é caracterizada como falta de ar, mas foi observado em somente 

03 usuários e outros sintomas como anosmia caracterizado como perda do olfato, ageusia caracterizado 

com perda do paladar, otalgia definida como dor de ouvido e dor supraorbitária só foram relatadas por 

03 pacientes, esses dados podem ser observados em anexo (GRÁFICO 1 – Sintomas). 

As comorbidades que mais foram observadas e que estão enquadradas no grupo de risco para COVID-

19, são hipertensão com o total de 07 pacientes, seguida de diabetes mellitus onde 05 desses usuários 

possuem, após 04 são doentes renais crônicos, 03 são imunodeprimidos onde seus mecanismos normais 

de defesa contra infecções já são comprometidos por alguma outra patologia, em questão de tabagista 

somente 01 e anemia também foi observado somente em 01 paciente. As cardiopatias se encontram 

como um fator de risco, mas do total de 51 pessoas observadas e analisadas nenhuma delas possuía 

histórico. Todos os dados podem ser observados em anexo (GRÁFICO 2 – Comorbidades). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, os sintomas mais frequentes são tosse, coriza nasal e febre, já a dispneia é pouco observada, 

pois é um quadro mais severo e de acordo com seu grau é feito encaminhamento à atenção 

especializada. As comorbidades que aparecem com maior relevância são hipertensão e diabetes 

mellitus, mal que afeta grande parte da população e que muitas vezes as duas estão presentes em um 

único usuário. 

 

REFERÊNCIAS: 

MINAYO, M. C. de S.; SANCHES, O.. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementaridade?. Cadernos de saúde pública, v. 9, n. 3, p. 237-248, 1993. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/02.pdf. Acesso em: 22/07/2020. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sobre a Doença: O que é COVID-19. 2020. Disponível em: 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. Acesso em: 23/07/2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da Aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA. 

 

ANEXOS: 

GRÁFICO 1 – Sintomas.  

 
Fonte: Autoria Própria. 
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GRÁFICO 2 – Comorbidades.  

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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CULTIVO DOMÉSTICO DE ORQUÍDEAS 
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Remann Ardenghi. 

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Orquídeas são plantas cosmopolitas, possuindo cerca de 30.000 espécies que se distribuem em mais de 

700 gêneros, tornando Orchidaceae uma das maiores famílias de plantas com flores conhecidas (CHASE 

et al. 2015). Elas colonizaram com sucesso quase todos os ambientes terrestres, fato esse que 

proporcionou uma grande diversidade morfológica que aumenta seu valor comercial e atrai amantes 

da botânica. Atualmente, várias pessoas possuem orquídeas em sua casa por gostarem de sua estética, 

porém, ainda existem diversas dúvidas de qual é o jeito correto de cultivar essas plantas. Com esse 

trabalho, buscamos proporcionar uma explicação simples e direta de como cultivar orquídeas para que 

toda a comunidade possa utilizar dessas informações.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

As orquídeas são espécies muito cultivadas por possuírem grande valor ornamental, são muito atrativas 

pelas suas flores exuberantes, levando muitas pessoas a terem o desejo de possuí-las em suas casas. 

Dentre os gêneros encontrados ao decorrer deste trabalho, que são os mais comuns nas casas 

brasileiras, constam os gêneros de Phalaenopsis, Paphiopedium, Gomesa, denphal e Cymbidium (Figura 

1). Para o cultivo de orquídeas, algumas das espécies observadas por Cardoso e Israel (2005), 

demonstraram que elas se adaptam melhor em temperaturas mais amenas, em torno de 23º C e com 

umidade relativa alta, cerca de 80%, favorecendo seu crescimento. Portanto é importante manter o 
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substrato úmido, porém sem encharcá-lo, pois dessa forma pode-se lavar os nutrientes presentes no 

mesmo. Além da importância da rega, é necessário prestar atenção na quantidade de luz solar que estas 

estão recebendo diariamente. Todas as orquídeas são adeptas de luz solar, porém, não é indicado deixá-

las a pleno sol, o ideal seria deixá-las em local iluminado durante a maior parte do dia (CARDOSO; 

ISRAEL, 2005) para que tenham um crescimento e desenvolvimento ideal. Para o cultivo doméstico, 

deve-se lembrar que cada espécie possui suas características e dessa forma podem necessitar de 

diferentes tipos de plantio, portanto é necessário tomar alguns cuidados referentes ao substrato em 

que serão plantadas. É indispensável um suporte adequado para a planta, aeração, permeabilidade, 

capacidade de retenção de água e nutrientes (SCHNITZER et al. 2010), fatores esses necessários para 

todas espécies. Um substrato que já foi muito utilizado para cultivo é o xaxim retirado do caule da 

samambaiaçu Dicksonia sellowiana Hook., porém, por se tratar de uma espécie ameaçada se busca 

atualmente alternativas à este substrato. Algumas misturas que podem substituir o xaxim são de casca 

de pinus, fibra de coco, casca de arroz carbonizada e carvão vegetal (SCHNITZER et al. 2010). Caso não 

se tenha fácil acesso aos extratos citados acima, pode-se encontrar misturas já prontas para o plantio 

em floricultura ou locais especializados.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Cada espécie de Orchidaceae necessita de um cuidado e manejo especial, porém, pode-se generalizar 

os cuidados gerais como quantidade de regas, necessidade de luz solar e tipo de substrato. Foi 

encontrado cinco gêneros, estes considerados mais comuns nas casas brasileiras atualmente e, para 

esses, as informações obtidas no trabalho podem ser utilizadas para auxiliar no cultivo dessas orquídeas.  

 

REFERÊNCIAS: 

CHASE, M. W.; CAMERON, K. M.; FREUDENSTEIN, J. V.; PRIDGEON, A. M; SALAZAR, G.; VAN DEN BERG, 

C.; SCHUITEMAN, A. An updated classification of Orchidaceae. Botanical Journal of the Linnean Society. 

v. 177, n. 2, p. 151-174. 2015. 

CARDOSO, J.; ISRAEL, M. Levantamento de espécies da família Orchidaceae em Águas de Sta. Bárbara 

(SP) e seu cultivo. Horticultura Brasileira. v. 23, n. 2, p. 169-173. 2005. 

SCHNITZER, J. A.; DE FARIA, R. T. VENTUANA; M. U., SORACE, M. Substratos e extrato pirolenhoso no 

cultivo de orquídeas brasileiras Cattleya intermedia (John Lindley) e Miltonia clowesii (John Lindley) 

(Orchidaceae). Acta Scientiarum - Agronomy. v. 15, n. 4, p. 139-143. 2010. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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ANEXOS 

 Figura  1 - A. Cymbidium sp.; B. denphal sp.; C. Gomesa sp.; D. Paphiopedilum sp.; E. Phaleonopsis sp.; 

F. Phaleonopsis sp.; G.Phaleonopsis sp.; H. Phaleonopsis sp.; I. Paphiopedilum sp.; J. 

Paphiopedilum sp. ; K. Paphiopedilum sp.; L. Paphiopedilum sp.; M. Paphiopedilum sp.; N. 

Paphiopedilum sp.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DO ACABAMENTO SUPERFICIAL NA 

RUGOSIDADE E NA CARGA DE FRATURA DA VITROCERÂMICA 

DE DISSILICATO DE LÍTIO.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Laís Cristina Detoni.  

COAUTORES: Alessandra Pomatti, Larissa Simião da Rocha. 

ORIENTADOR: Paula Benetti. 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Odontologia - Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As restaurações cerâmicas requerem ajustes clínicos que removem a camada mais superficial, deixando-

a rugosa. Por esse motivo, há necessidade da realização de polimento superficial após o ajuste, para 

diminuir as irregularidades de superfície, evitando a ocorrência de fraturas. Portanto, este trabalho tem 

como objetivo avaliar a rugosidade superficial e carga de fratura de uma vitrocerâmica à base de 

dissilicato de lítio após acabamento e polimento com dois diferentes sistemas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Amostras das cerâmicas (12 mm x 14 mm x 1,4 mm de espessura) foram obtidas pelo corte de blocos 

para CAD/CAM (N=40), lixadas com lixas de granulação 80, 120, 400, 600, 1000 e 1200 e após, 

sinterizadas em forno para cerâmicas. Todas as amostras foram ajustadas com pontas diamantadas 

#2135FF, simulando o ajuste oclusal. Após, as amostras foram aleatoriamente divididas, separando-as 

por material de polimento: GE: pontas de silicone específicas para vitrocerâmicas e GU: pontas de 

silicone universal. Para determinação da rugosidade superficial, as amostras foram analisadas em um 

perfilômetro de contato mecânico, avaliadas em 4 parâmetros (Ra, Rq, Rsm e Rz), com cutoff de 0,8 

mm. Para carga de fratura, as amostras foram analisadas em uma máquina de ensaios universais com 

uma força compressiva gradual de 0,5 nm/min por meio de um pistão plano de metal de 3mm de 



 
 

  

P
ág

in
a 

5
9

8
 

diâmetro. Os dados de rugosidade superficial foram analisados com o teste de Mann-Whitney e os 

dados de carga de fratura com o teste t de student com significância de 5%. Para a rugosidade 

superficial, houve diferença estatística entre os grupos para Ra (p=<0,001), Rq (p=<0,001), Rz (p=0,002), 

porém em Rsm não foi observada diferença estatística (p=0,058). Ainda, não houve diferença estatística 

para carga de fratura  entre os grupos (p=0,117). Todas as amostras sofreram fratura catastrófica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para a rugosidade, as pontas de silicone específicas obtiveram melhor desempenho do que as pontas 

de silicone universal. No entanto, para carga de fratura, não houve influência do sistema de polimento 

utilizado. 

 

REFERÊNCIAS: 

DELLA BONA, A. Adesão às Cerâmicas: evidências Científicas para o Uso Clínico. São Paulo: Artes 

Médicas, 2009. CÉSAR, P. D. Cerâmicas odontológicas. 1-7, 2006. 

MAZIOLI, CAROLINE., et al. Resistência de união de diferentes cimentos resinosos a cerâmica à base de 

dissilicato de lítio. Rev Odontol UNESP, v. 46, n.3, p.174-178, 2017. 

MORES, R. T., et al. Influence of surface finishing on fracture load and failure mode of glass ceramic 

crowns. J Prosthet Dent. v. 118, n. 4, p. 511-516, 2017.      

SILVA, Tânia. Effects of Different Polishing Protocols on Lithium Disilicate Ceramics. Brazilian Dental 

Journal, v. 26, n. 5, p. 478-483, 2015  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA - Não se aplica 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DO ÁCIDO GLICÓLICO EM 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES: UM ESTUDO IN VITRO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa da Silva Piuco.  

COAUTORES: Karolina Frick Bischoff, Fernando Tolfo Rodrigues. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Matheus Albino Souza. 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Durante o preparo químico mecânico dos canais radiculares, ocorre a liberação de raspas de dentina, 

que, associadas aos componentes orgânicos, microorganismos e substâncias químicas auxiliares, dão 

origem a uma camada denominada de smear layer (SL), a qual promove a obliteração dos túbulos 

dentinários, impedindo a penetração de agentes antimicrobianos. Dessa forma, o uso de protocolos de 

irrigação final se faz necessário, a fim de promover a remoção da SL de modo que não induza efeitos 

tóxicos nos tecidos adjacentes O EDTA é o irrigante final mais empregado na endodontia para a remoção 

de SL, mas apresenta nível elevado de citotoxicidade. Existe também irrigante endodôntico QMix, 

porém existe estudo que cita seu potencial tóxico. Recentemente, o ácido glicólico tem sido testado 

para uso na odontologia, podendo ser utilizado para remoção de SL, previamente a isso, torna-se 

necessário avaliação da sua citotoxicidade, pois é uma propriedade essencial para o uso do produto em 

endodontia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A citotoxicidade foi avaliada através da contagem de células vivas e células mortas, para este estudo foi 

realizado a cultura de linfócitos humanos a partir de doadores de sangue, não expostos a agentes 

cancerígenos. Os linfócitos foram lançados em meio próprio para cariótipo e foram incubados a 37°C 

por um tempo total de 72 horas. Após 48 horas, foram incubados os tratamentos e divididos nos grupos 

de tratamento G1 – água destilada; G2 – EDTA 17%; G3 – QMix; G4 – Ácido glicólico 10%; G5 – Ácido 

glicólico 17%; G6 – Ácido glicólico 25%. Em cada grupo de tratamento, para uma maior confiabilidade 
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dos resultados foi confeccionado duas lâminas. Foi feita a contagem de células totais de cada lâmina, 

separada em vivas e mortas, e foi feito uma média em porcentagem, seguido foi realizado o teste 

ANOVA seguido pelo post-hoc de Tukey com nível de significância de 5%.  Após a realização dos 

tratamentos, obteve-se que, todos os irrigantes finais se apresentaram citotóxicos quando comparados 

com o grupo controle, o ácido glicólico 10% apresentou menor citotoxicicade do que os outros irrigantes 

utilizados.  O EDTA 17% como já relatado em muitos estudos na literatura se mostrou uma substância 

irrigadora altamente citotóxica , juntamente com o  QMix o qual apresentou-se com um número 

elevado de células mortas, possui em sua composição materiais já comprovados quanto a sua 

citotoxicidade que são eles, EDTA 17% e clorexidina 2% possuindo a  capacidade de causar os mesmos 

danos causados por seus componentes. A nova substância para uso durante a irrigação final,  ácido 

Glicólico , por sua vez, foi avaliada em 3 diferentes concentrações, que foram elas 10%,17% e 25%. As 

duas maiores concentrações obtiveram resultados estatisticamente semelhantes entre si e ao EDTA 

17% e Qmix, em contrapartida o ácido glicólico na concentração de 10% foi o que apresentou os 

melhores resultandos, sendo a substância irrigadora que apresentou a menor capacidade de morte 

celular,  o que coincide com o estudo de DAL BELLO, et al. de 2019 que após avaliar a citotoxicidade de 

ácido glicólico 5%,10% e 17% pode concluir também que o potencial citotóxico dessa substância é dose 

dependente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que as soluções irrigantes testadas apresentaram capacidade de induzir a morte celular da 

dentina radicular mesmo que utilizadas em pequena quantidade e em pequenos intervalos de tempo, 

possuindo então potencial citotóxico, e sendo dependente da dose. 
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ANEXO 

Table 1 - Mean (standard deviation) of dead cells (%) and dentinal microhardness after treatment with 

tested irrigants. 

 

 

Group          Dead cells (%) Microhardness 

1. DW                    0.00 (0.00) a    39.33 (3.18) a 

2. 17% EDTA 73.0 (9.89) b  39.28 (4.56) a 

3. QMix    35.0 (4.24) c  38.07 (4.01) a 

4. 10% GA    25.0 (4.24) c  35.62 (3.47) a 

5. 17% GA  70.5 (6.63) b  35.91 (3.24) a 

6. 25% GA      68.0 (2.82) b  35.98 (3.38) a 

* Different small letters, in the column, indicate significant differences between groups (p<0.05). 

** DW, distilled water; EDTA, ethylenediamine tetraacetic acid; GA, glycolic acid.. 
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INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no sexo feminino, em sua maioria do tipo carcinoma 

que acomete as células epiteliais (INCA, 2019). 

Além de enfrentar um tratamento delicado, as mulheres diagnosticadas com câncer de mama precisam 

conviver com comprometimentos físicos e funcionais colaterais, muitas vezes, ao tratamento habitual 

(CHEEMA et al., 2008). Em última instância, tais complicações, associadas ao quadro doloroso, podem 

resultar no comprometimento da qualidade de vida destes indivíduos (DALEY et al., 2007). 

O Método Pilates vem sendo utilizado como alternativa no tratamento de indivíduos com câncer de 

mama, promovendo melhora dos problemas físico-funcionais e psicossomáticos e, consequentemente, 

da qualidade de vida desta população (EYIGOR et al., 2010; KEAYS et al., 2008). 

O objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente na literatura os efeitos do Método Pilates sobre a 

dor e a qualidade de vida em indivíduos com câncer de mama. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A revisão sistemática foi realizada nas bases de dados do SciELO, Lilacs, Medline, Web of Science, 

Cochrane Library, Medline, PEDro, Embase e Scopus. Foram utilizados os descritores “Breast 

neoplasms”, “Pilates Method”, “Pain”, e “Quality of Life”. Critérios de inclusão: estudos que utilizaram 

o Método Pilates, estudos com indivíduos diagnosticados com câncer de mama, estudos 
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supervisionados pelo profissional, estudos cujos desfechos incluíssem a avaliação da dor e/ou qualidade 

de vida. Critérios de exclusão: estudos de revisão, observacionais e/ou qualitativos, estudos cujas 

intervenções foram os exercícios domiciliares sem supervisão profissional, estudos que envolveram 

uma abordagem fisioterapêutica associada ao Pilates, estudos que tiveram outra abordagem, estudos 

que envolveram abordagem nutricional, farmacológica ou cognitiva comportamental. 

Foram encontrados 202 artigos, cujos mesmos tiveram seus títulos e resumos lidos. Dentre estes, foram 

pré-selecionados, 14 artigos, cujos mesmos foram lidos na íntegra. Após, oito estudos (EYIGOR et al., 

2010; FERRAZ et al., 2020; KEAYS et al., 2008; ODYNETS et al., 2018; ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 

2017; STAN et al., 2012; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) foram considerados elegíveis para compor a 

amostra do presente estudo. 

Os estudos selecionados  eram provenientes do Brasil, Ucrânia, Turquia e Estados Unidos, todos 

publicados na língua inglesa. Ao total, 379 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, com média 

de idade de 53 anos foram estudadas. Seis estudos eram ensaios clínicos randomizados (EYIGOR et al., 

2010; FERRAZ et al., 2020; ODYNETS et al., 2018; ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017; ZENGIN 

ALPOZGEN et al., 2016), um era estudo piloto (KEAYS et. al., 2008) e um era quase-experimental (STAN 

et al., 2012). 

Em todos os estudos pelo menos um grupo realizou um programa de Pilates. Em três dos estudos o 

grupo Pilates foi comparado ao controle (EYIGOR et al., 2010; FERRAZ et al., 2020; SENER et al., 2017), 

em um dos estudos foi comparado aos exercícios aquáticos (ODYNETS et al., 2018), em um dos estudos 

foi comparado aos exercícios aquáticos e ioga (ODYNETS et al., 2019) e em um dos estudos foi 

comparado a cinesioterapia e aos exercícios domiciliares (ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016). Um estudo 

realizou as sessões de Pilates com aparelhos (KEAYS et. al., 2008) e os demais realizaram a modalidade 

Mat Pilates (solo). O número de sessões variou entre 16 e 144. 

O Método Pilates demonstrou-se eficaz para diminuir a dor em quatro estudos (KEAYS et al., 2008; 

SENER et al., 2017; ODYNETS et al., 2018; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) e melhorou a qualidade de 

vida em seis estudos (EYIGOR et al., 2010; FERRAZ et al., 2020; ODYNETS et al., 2018; ODYNETS et al., 

2019; SENER et al., 2017; STAN et al., 2012). Todavia, na maioria destes estudos não identificou-se 

superioridade do tratamento Pilates quando comparado ao controle ou outras intervenções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Método Pilates é eficaz para reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida em indivíduos com câncer 

de mama. Todavia, não apresentou superioridade quando comparada a outras intervenções ou grupo 

controle. 
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A QUALIDADE DO SONO EM MULHERES COM E SEM A 

SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (PCOS) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Rigon Rinaldi 

COAUTORES: Ana Victória Coletto Reichert, Laís Restel Weber e Stéfanie Zamboni Perozzo 
Hemkemeier 

ORIENTADOR: Karen Oppermann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Uma boa noite de sono é fator determinante para a qualidade de vida. Estudos demonstram que 

distúrbios relacionados ao sono afetam processos metabólicos e inflamatórios, causando sérias 

repercussões para a saúde¹. Ademais, a má qualidade do sono também impacta atividades laborais e o 

convívio em sociedade, causando prejuízos econômicos e sociais¹. Os distúrbios do sono incluem 

alteração na duração do sono, dificuldade para iniciá-lo e/ou mantê-lo e acordar muito cedo². 

A relação entre a síndrome dos ovários policísticos (PCOS) e os distúrbios do sono é recente² e há poucos 

estudos na literatura que demonstram tal associação. Mulheres com PCOS estariam mais propensas a 

desenvolver distúrbios do sono pela pré-disposição à obesidade e resistência à insulina – que podem 

ser fatores de confusão quanto à origem do distúrbio pelo hiperandrogenismo característico da 

síndrome². Este estudo tem como objetivo investigar e esclarecer esta relação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estudo transversal com pacientes do Ambulatório de Ginecologia do Hospital São Vicente de Paulo 

(HSVP), Passo Fundo/RS, no período de dezembro de 2017 até julho de 2020, sendo questionários 

realizados antes da pandemia Covid-19. Objetiva-se verificar a associação entre má qualidade do sono 

e diagnóstico de PCOS, comparando-a entre pacientes PCOS e controle, a partir do questionário de 

Pittsburgh, definindo o desfecho em sono ruim e sono bom. 
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Os critérios de inclusão foram: mulheres na menacme entre 2 anos após a menarca até 40 anos de idade 

com diagnóstico de PCOS pelos Critérios de Rotterdam³ em atendimento no Ambulatório de Ginecologia 

Endócrina no HSVP. Incluíram-se mulheres na mesma faixa etária que estavam no Ambulatório Geral de 

Ginecologia do HSVP, consideradas controles as que apresentavam ovários normais ao ultrassom (não 

policísticos e/ou volume <= 10 cm³), ciclos regulares, ausência de hirsutismo autorreferido e ausência 

de diagnóstico de PCOS. 

Verificaram-se as seguintes variáveis: idade em anos; peso em Kg; altura em cm; índice de massa 

corporal (IMC) em Kg/m², dividido em três categorias: normal, sobrepeso e obeso; medida de pressão 

arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) em mmHg com a paciente sentada e em repouso; circunferência 

abdominal (CA) em cm, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca; circunferência do quadril 

(CQ) em cm, com a participante na posição supina e de lado, no ponto posterior proeminente. Nas 

pacientes PCOS verificou-se o grau de hirsutismo através da avaliação de pelos conforme o escore de 

Ferriman. 

Para a análise do sono aplicaram-se questionários autorreferidos validados no Brasil: Berlim, avalia o 

risco de apneia obstrutiva, classificando-o em alto e baixo risco; Eppworth, avalia o grau de sonolência 

excessiva diurna, por meio da probabilidade de cochilar; Pittsburgh, avalia a qualidade do sono, 

analisado de forma dicotômica em boa e má qualidade. 

O cálculo amostral considerou 80% de distúrbios do sono em mulheres com PCOS² e definido em 45% 

de distúrbios do sono em mulheres em idade fértil na população geral, sendo necessário uma amostra 

de 58 mulheres, dentre elas 29 no grupo controle e 29 no grupo casos, considerando um alfa de 5% e 

um poder de 80%. 

Para análise estatística, como medidas de dispersão, utilizou-se médias e desvio-padrão, mediana e 

percentis 25-75; à comparação entre os grupos, o teste do qui-quadrado com Exato de Fisher e teste de 

T. 

Atualmente, o estudo apresenta n= 56 participantes, 28 no grupo PCOS e 28 no controle. Viu-se que as 

pacientes PCOS são mais jovens que as controle (p=0,04), que apresentam um IMC maior (p=0,02) e CA 

maior (p=0,03) (tab 1). A prevalência geral de má qualidade do sono foi 60% entre as participantes, 

baseado no Pittsburgh, e semelhante entre os grupos. O índice de Apnéia do sono foi 27% e não foi 

diferente entre os grupos.  O grupo PCOS demonstrou tendência a menos sonolência diurna quando 

comparado ao controle considerando Epworth (p=0.06).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A PCOS traz repercussões indiretas sobre a qualidade do sono². Em adição estuda-se sua influência como 

fator isolado de má qualidade do sono. O presente trabalho não encontrou diferenças significativas 

entre os grupos estudados. Entende-se como uma limitação do estudo o tamanho atual da amostra e 

como se trata de uma análise preliminar dos dados, é necessário continuar a investigação. 
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INTRODUÇÃO: 

A alta variabilidade nas decisões terapêuticas entre dentistas tem preocupado e tem provido discussões 

na literatura sobre as variáveis comportamentais em torno deste assunto (SCHWENDICKE et al., 2017). 

Um fator atualmente estudado é o comportamento proativo, como um fenômeno universal 

generalizável para várias profissões (MESTDAGH et al., 2016). O comportamento proativo pode 

influenciar a mudança de indivíduos e induzir variação nas tomadas de decisão (GALLETTA et al., 2019). 

O fato da pro atividade indicar que o sujeito não reage meramente a instruções ou demandas (WOLSINK 

et al.,2019), trazem uma hipótese de uma atitude de ação restauradora diferenciada, que ora pode 

indicar um tratamento restaurador mais invasivo, e ora pode indicar maior cautela, e mínima 

intervenção como decisão operatória. Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a relação 

entre características comportamentais e a decisão de tratamento de lesões de cárie por por estudantes 

de odontologia.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um estudo transversal foi realizado com alunos de graduação de odontologia que já estavam realizando 

atendimento clínico em suas instituições. Todas as escolas de graduação foram previamente contatadas 

a fim de informar sobre a natureza da pesquisa, sendo a coleta dos dados realizada no mês de novembro 
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de 2019. A pesquisa foi realizada em 3 unidades acadêmicas distribuídas na cidade de Passo Fundo - RS, 

onde 247 estudantes de odontologia foram convidados a participar do estudo. Foram elegíveis para o 

estudo estudantes que estivessem cursando disciplinas de clínica integrada (com várias especialidades 

incluindo cariologia/dentística e radiologia) e que tivessem realizado pelo menos 2 semestres de 

atividade com prática clínica. O questionário continha: questões sociodemográficas no primeiro bloco; 

no segundo bloco, dois casos clínicos com questões objetivas de múltipla escolha sobre diagnóstico e 

tratamento em cárie dentária proximal e oclusale no terceiro bloco dois instrumentos para mensurar 

proatividade em ambiente clínico e a participação dos estudantes em atividades extraclasses. O 

questionário foi auto administrado com perguntas objetivas de múltipla escolha a fim de permitir a 

coleta de informações. Modelos de regressão de poisson univariados e multivariados foram utilizados 

para analisar a associação entre características comportamentais e a decisão de tratamento de lesões 

de cárie, assim como outras variáveis de interesse. 

Dos 247 estudantes elegíveis para o presente estudo, 245 responderam ao questionário, com uma taxa 

de resposta de 99,2%. Dessa amostra, 75,1% eram estudantes do sexo feminino, maioria brancos 

(95,8%) e tendo cursado todo ensino médio em escola pública (57,1%). A idade média dos estudantes 

foi de 22 anos, variando de 19 a 40 anos. O score representativo do grau deproatividade dos estudantes 

no ambiente clínico variou de 19 a 36 sendo a média de 28 (quanto mais alto, mais pró-ativo). Já o score 

de participação dos estudantes em atividades extraclasse varioude 1 a 20 sendo a média de 10. 

A escolha entre os estudantes para o tratamento operatório em lesões de cárie proximal se concentrou 

entre os estágios 3 e 5 de progressão de cárie, sendo a lesão que apresentava uma pequena radiolucidez 

em dentina o estágio mais escolhido (26,9%). Já para as lesões de cárie em região oclusal, os estágios 3 

(38,8%) e 4 (44,1%) foram os mais escolhidos, ou seja, lesões que se estendiam de terço externo e médio 

em dentina. As variáveis de proatividade e de participação em atividades extracurriculares não 

apresentaram associação com a escolha de tratamento dos estudantes. Por outro lado, considerando o 

modelo final ajustado, as variáveis escola, número de semestres cursado em disciplina clínica e sexo 

apresentaram significância estatística com o desfecho.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando as limitações deste estudo observamos que não houve uma influência de questões 

comportamentais como a proatividade e a participação de atividades acadêmicas na escolha do 

diagnóstico e tratamento de lesões de carie proximais e oclusais. No entanto é perceptível a influência 

das escolas distintas incluídas no estudo e no tempo clinico do curso de odontologia.      
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INTRODUÇÃO: 

As samambaias e licófitas são plantas vasculares, que formam o grupo das criptógamas, caracterizado 

pela ausência de flores, frutos e sementes (ZUQUIM et al. 2012). Elas são importantes indicadoras da 

qualidade do ambiente, pois são bastante suscetívies à variações sofridas pelo meio (SILVA et al. 2017). 

Diversas espécies de samambaias, são utilizadas pela humanidade de várias maneiras, como, por 

exemplo, forma de alimento, uso medicinal, no preparo de temperos e na fabricação de cosméticos poe 

exemplo(DELLA, CANESTRARO & ROSÁRIO 2018). Nesse contexto, o presente trabalho teve o objetivo 

de mostrar, como espécies em geral de samambaias e licófitas podem ser cultivadas dentro de casa em 

tempo de pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A elaboração desse trabalho consistiu em pesquisas e leituras em artigos científicos, para caracterizar 

as samambaias e licófitas de maneira mais geral, e em sites disponíveis na internet, sobre como realizar 

o cultivo dessas plantas dentro de casa, e apresentar de maneira sucinta e de fácil entendimento, 

voltado para o público em geral. O material disponível que trata do cultivo de licófitas, é escasso, e por 

essa razão, apresentamos aqui as formas de cultivo aplicadas a samambaias e licófitas como um todo, 

pois ambas distribuem-se em ambientes semelhantes na natureza (DELLA, CANESTRARO & ROSÁRIO 

2018). Como para qualquer espécie cultivada em casa, é necessário manter as condições de 
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temperatura, luminosidade, umidade, ventilação, o mais parecido com seu habitat natural. O indicado, 

é que, na hora da escolha da planta, se faça uma pesquisa a respeito da mesma, procurando conhecer 

suas principais características, por exemplo: como ela se comporta, como ela vive, quais as condições 

de ambiente que ela suporta, quais são ideais para ela, quais são prejudiciais, entre outras; essa dica é 

bastante interessante quando se aplica às samambaias e licófitas, pois, por serem plantas que vivem 

em vários tipos de ecossistemas, elas são bastante variadas e podem apresentar características que 

exijam cuidados extras. Essas plantas, se desenvolvem em ambientes com bastante umidade (ZUQUIM 

et al. 2012), por isso é importante escolher um tipo de vaso que mantenha a umidade como os de 

plástico, já que vasos de cerâmica fazem absorvem mais rapidamente a umidade do substrato (TERRAL 

2015). Samambaias e licófitas, naturalmente, estão mais comumente distribuidas ao redor de cursos 

d'água (ZUQUIM et al. 2012), como córregos e riachos, que são locais que a umidade é mais constante, 

por isso, a escolha do solo é importante, devendo ser utilizado um tipo de solo, que consiga reter água 

(TERRAL 2015). O uso de solos orgânicos também é recomendado, pela alta disponibilidade de 

nutrientes disponíveis à planta durante o seu desenvolvimento. Por serem plantas que crescem em 

ambientes com baixa luminosidade, elas devem ser colocadas em um local sombreado ou com luz 

indireta na maior parte do dia para evitarem o ressecamento (DELLA, CANESTRARO & ROSÁRIO 2018). 

Além disso é importante evitar locais que muito expostos ao vento, no qual também pode causar o 

ressecamento (TERRAL 2015). A umidade é essencial para as samambaias e licófitas se desenvolverem, 

mas deve-se ter cuidado na hora de regar, para não fazê-lo demasiadamente, pois a água em excesso, 

pode atrair pragas e facilitar o desenvolvimento de alguns microorganismos, que podem ser prejudiciais 

para essas plantas.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Cada de ambiente de cultivo, seja dentro de casa ou no jardim, perto de uma janela ou na sombra, 

úmido ou seco, possui suas peculiaridades, e a planta deverá se adaptar a elas, por isso, as orientações 

passadas, podem ser reelaboradas pelo leitor conforme o mesmo vai entendendo como a planta se 

comporta no lugar onde está, mudando alguns cuidados caso haja necessidade, por exemplo, mudando 

a quantidade de água que é dada, mudando-as de vaso, entre outros.  

 

REFERÊNCIAS: 

Zuquim, G. et al. 2012. Guia de samambaias e licófitas da REBIO Uatumã – Amazônia Central. Editora 

INPA, Manaus. 316p. 

CULTIVO DE SAMAMBAIAS, SAIBA COMO TER MAIS VERDE EM SUA CASA. Terral, 2015. Disponíel 

em:<http://terral.agr.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=21>. Acesso em: 28/08/2020 

DELLA, A. P., CANESTRARO, B. K., ROSÁRIO, M. S. Tópicos gerais sobre licófitas e samambaias. In: 

Botânica no Inverno, 8, 2018, São Paulo. Anais. São Paulo: Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo, Departamento de Botânica, 2018. p. 77-93. 
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SILVA, V. L. et al. Impacto do efeito de borda sobre a comunidade de samambaias epifíticas em floresta 

com araucária. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, n. 45, p. 19-32, set. 2017.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESPÉCIES DE SAMAMBAIAS PRESENTES EM TRÊS 

FRAGMENTOS DE FLORESTA COM ARAUCÁRIA, BOM JESUS, 

RIO GRANDE DO SUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Martinello da Rosa  

COAUTORES: Alexander Zanella e Nicolas Ribas  

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A fragmentação florestal, é um processo que pode expor o ambiente a efeitos de borda, que alteram 

suas características com o aumento da temperatura, a luminosidade, a incidência dos ventos e 

diminuição da umidade (SILVA et al. 2017). Nesse sentido, as samambaias são importantes indicadores 

da qualidade ambiental, pois são sensíveis às mudanças sofridas pelo meio, por isso, se tornam 

ferramentas úteis para estudo desses ambientes (SILVA et al. 2017). Este trabalho, teve o objetivo de 

fazer um levantamento de espécies de samambaias em fragmentos florestais, para colaborar com o 

registro da flora local, através da presença das mesmas, e também, para ampliar o conhecimento desses 

tipos de ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho, foi realizado em três fragmentos de floresta com araucária de uma propriedade 

privada em Bom Jesus, Rio Grande do Sul (RS), onde foram coletados espécimes de samambaias. As 

coletas foram herborizadas e posteriormente identificadas; as mesmas foram tombadas no Herbário 

RSPF. Como resultado, encontramos 21 espécies, distribuidas em 18 gêneros e 8 famílias (Tabela 1). As 

famílias que mais se destacaram foram Polypodiaceae J.Presl., com 6 espécies e 4 gêneros, seguida de 

Blechnaceae Newman, com 5 espécies e 5 gêneros. Schmitt et al. (2006) fizeram um estudo de 
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samambaias e licófitas na Floresta Nacional de Canela, RS, e encontraram 48 espécies de samambaias, 

com 36 gêneros e 17 famílias. Quando comparamos esses resultados com os nossos, levando em 

consideração que o local estudado por Schmitt et al. (2006) é considerado preservado e possui uma 

extensão maior do que a dos fragmentos estudados por nós, fica muito evidente a diferença de 

diversidade entre um ambiente preservado e um ambiente antropizado. Mallmann et al. (2018) 

também analisaram três fragmentos florestais em Cambará do Sul, RS, e registraram 53 espécies de 

samambaias, com 38 gêneros e 17 famílias. Resultados esses que, além de superarem em número os do 

estudo anterior, mostram que esses fragmentos, por eles analisados, possuem uma maior taxa de 

preservação e, possivelmente, menos atividades antrópicas. Ao compararmos o trabalho de Mallmann 

et al. (2018) com os nossos resultados, também percebemos uma grande diferença na biodiversidade 

de samambaias, principalmente a apartir do número de espécies encontradas. Todos os fragmentos 

analisados no presente estudo são ambientes com alto grau de antropização e que possivelmente, 

perderam sua biodiversidade com passar do tempo. Esta situação é preocupante se não forem tomadas 

providências, com tendências de reduzir a diversidade de espécies altamente suscetíveis às alterações. 

Outro fator que corrobora com essa tendência, é a pouca quantidade de espécies de samambaias 

epífitas nos fragmentos, onde foram registradas apenas seis espécies e, segundo Silva et al. (2017), a 

baixa presença de epífitos, apresenta um alto grau de perturbação do ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É visível presença de antropização nos ambientes visitados no presente estudo, que se torna marcante 

quando analisamos o seu tipo de vegetação, a partir da diversidade de samambaias encontradas nos 

locais.  Fica evidente, não só a importância da preservação do meio ambiente, para que a perda da 

biodiversidade não seja mais um cenário comum, mas também a continuidade de estudos desse tipo, 

para que se tenha cada vez mais conhecimento a respeito desses assuntos. 

 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, V. L. et al. Impacto do efeito de borda sobre a comunidade de samambaias epifíticas em floresta 

com araucária. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, n. 45, p. 19-32, set. 2017. Zeppelini Editorial e 

Comunicacao. 

MALLMANN, I. T.; SILVA, V. L.; SCHMITT, J. L. Inventory of ferns and lycophytes within forest fragments 

of Araucaria in southern Brazil. Biota Neotropica, v. 18, n. 4, p. 1-11, 23 ago. 2018.  

SCHMITT, J. L. et al. DIVERSIDADE E FORMAS BIOLÓGICAS DE PTERIDÓFITAS DA FLORESTA NACIONAL 

DE CANELA, RIO GRANDE DO SUL: CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE MANEJO. Botânica, São Leopoldo, 

RS, n. 57 p. 275-288, 2006. 
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ANEXO 

Tabela  1 - Relação de espécies de samambaias presentes em três fragmentos de floresta com 

araucária, Bom Jesus, Rio Grande do Sul 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

CERATOPATIA DISTROFICA ESTROMAL LIPÍDICA BILATERAL 

EM CANINO DA RAÇA SHIHTZU 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Fhynbeen  

COAUTORES:  Bruna Mounzer 

ORIENTADOR: Marina Gatto. 

UNIVERSIDADE: Instituto Meridional - IMED. 

 

INTRODUÇÃO: 

Ceratopatias distróficas são desordens primárias, que causam a perda da transparência da região central 

da córnea e lesões branco-acinzentadas. O histórico clínico, anamnese e exame físico são indispensáveis 

para o diagnóstico, através da visualização de estruturas lipídicas no estroma. Embora tenha causa 

hereditária, os sinais clínicos costumam se manifestar na fase adulta. Essa deposição ocorre pela 

excreção lipídica defeituosa ou absorção excessiva. É incomum haver ulcerações, inflamações, 

vascularização, porém podem causar desconforto e perda da visão. O tratamento é inespecífico e em 

sua maioria não gera regresso da lesão, porém, quando a deposição lipídica ocupa grande parte do 

estroma recomenda-se a ceratectomia lamelar para remoção dos depósitos, no entanto, a recidiva é 

comum (CARLOS, R.S.A. et al. 2013; PACHECO, M.H., PIGATTO, J.A.T., PEREIRA, F.Q. 2014). 

O objetivo deste relato foi descrever uma ceratopatia distrófica estromal lipídica bilateral em um canino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizou-se o atendimento de um canino, macho, shihtzu, pelagem branca e bege, castrado de um ano 

e nove meses de idade. Na anamnese, o tutor relatou a presença de pequenas manchas opacas em 

ambos os olhos. O paciente já havia, em outro momento, sido tratado duas vezes para úlcera coneana 

superficial, e fazia uso de colírio lubrificante de uso contínuo TID. O exame físico, não apresentou 

alterações dignas de nota, já no exame oftalmológico completo, revelou-se pequenos pontos branco-

acinzentados em região central corneana bilateral. Demais exames como, teste de flusceína negativo, 
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TLS maior que 15mm, Teste de Jones positivo, Chegando ao diagnóstico de ceratopatia distrofica 

estromal lipídica bilateral. 

Realizou-se coleta de sangue para hemograma completo e bioquímicos, onde FA, ALT e triglicerídeos, 

glicose e Ca não apresentam alterações. O colesterol total estava levemente aumentado (287mg/dL) 

para a espécie. Como o paciente não apresentou nenhum indício de doença endócrina, nem pela 

avaliação sérica e nem no exame geral, foi prescrito alterações dietéticas com o intuito de baixar a 

colesterolemia. Optou-se por formulação de ração terapêutica de baixo nível de gorduras durante três 

meses.  

Após o término do tratamento, foi reavaliado os olhos, não havendo alterações significativas nas 

manchas. Novamente realizou-se a coleta para dosar colesterolemia, sendo que coleterol e fraçõe,  já 

estavam nos níveis normais da espécie. Foi então instituído colírio a base de diclofenado sódico 0,1% 

TID, 10 dias, não havendo alterações. Após repetido todo o exame oftálmico, foi prescrito o colírio a 

base de acetato de prednisolona 1,0% TID, 10 dias, também não apresentando melhora. Foi suspenso o 

tratamento de colírios terapêuticos, ficando apenas o colírio lubrificante veterinário. Após a 

normalização do colesterol sérico, o paciente iniciou consumo de ração super premium de liinha natural. 

Sugeriu-se ultassonografia abdominal para melhor avaliação geral, porém até o envio deste relato, não 

foi realizada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O caso não apresentou evolução, positiva nem negativa com o tratamento, corroborando com a 

literatura que afirma ser uma afecção de dificil resolução. A distrofia estromal lipídica tem relação com 

doenças de origem hormonal, podendo esse paciente relatado, vir a desenvolver no futuro, um 

problema de desordem endócrina. No entanto, no presente momento, não relvelou-se nenhum sinal 

com apresentação clínica ou laboratorial compatível.  

 

REFERÊNCIAS: 

CARLOS, R. S. A. et al. Ceratopatias degenerativas e distróficas em cães e gatos – revisão de literatura 

Dystrophic and degenerative keratopathy in dogs and cats-review. Medvep- Revista Científica de 

Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação. 2013. 

PACHECO, M. H., PIGATTO, J. A. T., PEREIRA, F. Q. Distrofia e degeneração de córnea em pequenos 

animais: revisão de literatura. Universidade Federal do Rio Grande do sul. Faculdade de Veterinária. 

Porto Alegre. 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

MASTOCITOMA EM REGIÃO PILÓRICA DE UM FELINO PERSA 

DE 4 ANOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Fhynbeen  

COAUTORES:  Bruna Mounzer 

ORIENTADOR: Marina Gatto. 

UNIVERSIDADE: Instituto Meridional - IMED. 

 

INTRODUÇÃO: 

Mastocitoma é uma neoplasia originada nos mastócitos, onde a forma visceral, apesar de rara, é mais 

comum em felídeos, não havendo predisposição comprovadas. Os sinais clínicos são a anorexia, vômito, 

diarreia, perda de peso, dor e distensão abdominal. O diagnóstico deve ser feito com a análise de todos 

os métodos disponíveis, anamnese, exame físico, descarte de diagnósticos diferenciais, analise de 

hemograma e bioquímico, citológico, histopatológico, imunohistoquímico e exame de imagem. O 

tratamento de eleição é a enterectomia, com retirada da massa tumoral com boas margens cirúrgicas, 

no entanto não sendo indicada em casos de metástase. Quando a rescisão cirúrgica não pode ser feita, 

a radioterapia, quimioterapia e utilização de glicocorticóies, são escolhidas, tendo como objetivo o 

controle do tumor e também a qualidade de vida. Deve ser estabelecido um bom tratamento de 

suporte, para controle dos efeitos secundários aos tratamentos (VIANA, D.B. et al. 2014. FORTUNA, 

M.F.L. 2018). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizou-se o atendimento de um felino, macho, persa, castrado, 4 anos. Na anamnese, o tutor relatou 

que o felino estava apático, sem apetite e baixa ingestão hídrica, apresentava histórico de êmese 

recorrente, com odor forte, e emagrecimento progressivo. Já havia passado por tratamentos à base de 

omeprazol 10mg, BID, 60 dias, porém, com retorno dos sinais clínicos nos últimos dias, sem medicação. 

Ao exame físico, determinou-se escore corporal magro, aumento da salivação, algia abdominal e 

desidratação leve. Foram coletadas amostras sanguíneas e realizado exame de USG abdominal e 

urinálise, bem como snap teste de FIV e FELV com resultados negativos. Dos exames de sangue, revelou-

se apenas um quadro de hipoalbuminemia e baixa ureia sérica. Na USG, estômago apresentava paredes 



 
 

  

P
ág

in
a 

6
2

0
 

espessadas, topografia de piloro na porção caudal com intenso espessamento da parede gástrica 

(1,13cm de diâmetro), aparentemente com estratificação das camadas normais, dando diagnósticos 

diferenciais de neoplasias gástricas, sendo sugerido exame de endoscopia e biópsia para melhor 

diagnóstico. Além disso, baço com dimensões aumentadas. Rins com dimensões aumentadas, 

hiperecogênicos, com relação cortico-medular alterada, sugerindo injúria renal aguda. Bexiga com 

parede preservada, conteúdo anecogênico, com pequena quantidade de debris finos e grosseiros, 

compatível com sedimento urinário e DTUIF. Na urinálise os achados foram: amostra de cor amarela, 

densidade maior que 1.050, pH de 5,5, com presença de proteínas (+), bactérias (+), leucócitos e 

hemácias raras. De ação ambulatorial, foi administrado citrato de maropitant 0,1mg/kg SC. Como 

prescrição para casa, ranitidina 80mg, ¼ de comprimido BID, durante 10 dias. Durante esse tempo o 

paciente não apresentou vômito. Ao exame de endoscopia, esôfago encontrou-se sem alterações. 

Estômago com presença de pequenos nódulos, características de reações inflamatórias, piloro com 

nódulo hemorrágico e com áreas de necrose, e presença de bola de pelos que foi removida. As biópsias 

da massa e das nodulações foram encaminhadas para histopatológico. Após o término do 

procedimento, foi administrado citrato de maropitant (0,1mg/kg) SC e sucralfato (250 mg/kg) VO. Os 

resultados das biópsias de duodeno, apresentaram presença de linfócitos, plasmócitos, eosinófilos e 

neutrófilos na lâmina própria. Os fragmentos foram marcados pela perda da arquitetura tecidual por 

necrose e por infiltrado inflamatório supurativo difuso e acentuado, com associação colônias 

bacterianas. Foi possível verificar a presença de infiltrado neoplásico, constituído por células atípicas, 

com contornos arredondados, citoplasma amplo, núcleo arredondado a oval, e com núcleos 

hipercromáticos. Pleomorfismo moderado e cariomegalia presentes. Com a coloração de Azul de 

Toluidina, foi demonstrado esparsas células com grânulos corados em púrpura. Foi sugerido diagnóstico 

diferencial de neoplasias de intestino delgado, com suspeita principal de mastocitoma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para melhor diagnóstico, seria necessário biópsia através de uma laparotomia aberta, para avaliar 

prognóstico e protocolos quimioterápicos. A técnica cirúrgica de melhor resolução cirúgica seria Billroth 

I, porém por se tratar de um procedimento bastante invasivo, a tutora não optou por realizar até o 

presente momento, sendo instituida apenas terapia de suporte com protetores gástricos, anti-eméticos 

e suporte nutricional adequado. 

 

REFERÊNCIAS: 

FORTUNA, M.F.L. Clínica de animais de companhia: Mastocitoma intestinal felino. Escola de ciências e 
tecnologia. Departamento de medicina veterinária. 2018. 

VIANA, D.B. et al. Mastocitoma Felino. Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública. v. 1. s. 1. p. 090. 
2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COMPORTAMENTO VENTILATÓRIO EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS HOSPITALIZADOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Klein  

COAUTORES: Alessandra Perera  

ORIENTADOR: Carla Wouters Franco Rockenbach      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer é considerado uma doença crônica de alta relevância para a saúde pública, sendo apontado 

como a segunda principal causa de morte no Brasil. O seu tratamento é complexo e rigoroso, desse 

modo os pacientes oncológicos hospitalizados que ficam muito tempo acamados acabam tendo uma 

série de complicações, dentre elas está a diminuição na força da muscular respiratória e periférica. 

Diante desse cenário, o estudo tem por objetivo comparar o efeito de um protocolo de treinamento 

muscular inspiratório isoladamente, com um protocolo associado de fortalecimento muscular 

inspiratório e periférico para ganho de força muscular ventilatória, força muscular periférica e 

capacidade funcional em indivíduos oncológicos hospitalizados.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ensaio clínico aleatório com pacientes oncológicos internados no Hospital de Clínicas de Passo Fundo - 

RS. Onde foram selecionados oito indivíduos, sendo esses alocados em dois grupos: G1 (treinamento 

muscular inspiratório) e G2 (treinamento muscular inspiratório + treinamento muscular periférico). O 

estudo inicialmente envolveu uma avaliação fisioterapêutica abordando aspectos clínicos e funcionais 

da doença. Na sequência, mensurada a força muscular ventilatória através da manovacuometria, 

expansibilidade torácica por meio da cirtometria, força muscular periférica mediante ao MRC, a Escala 

de London Chest Activity of Daily Living (LCADL) para compreensão da dispneia referente às AVDs e o 

teste Timed Up & Go (TUG) para avaliar mobilidade e equilíbrio funcional. Após a avaliação, os pacientes 

já iniciavam com o tratamento, o qual era realizado em 5 dias consecutivos, finalizando com uma 

reavaliação. O G1, com 05 indivíduos realizou o protocolo com o aparelho Threshold IMT® por 15 
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minutos, já o G2, com 03 indivíduos realizava 15 minutos de Threshold IMT® mais exercícios de 

fortalecimento de membro superior e inferior com auxílio de caneleiras, alteres e faixas elásticas. Os 

dados de caracterização da amostra foram descritos por média e desvio padrão. Utilizou-se o Teste 

Wilcoxon para comparação das variáveis pré e pós dependentes, adotando p≤0,05. O G1 apresentou 

melhora significativa no valor da cirtometria umbilical (p=0,025). Quando comparado pré e pós 

intervenção, somando os grupos, observa-se aumento significativo na Pimáx (p=0,028), nos perímetros 

da cirtometria xifoide e umbilical (p=0,014), na escala LCADL (p=0,027) e no teste TUG (p=0,020). Já os 

valores de Pimáx e Pemáx tanto no G1 quanto no G2 obtiveram melhora no pós intervenção porém não 

foi estatisticamente significativo (p=0,068; p=0,285), indo ao encontro de um estudo onde, a pressão 

inspiratória máxima teve uma melhora significativa com o exercício combinado / IMT, melhorando a 

qualidade de vida em pacientes com IC, no entanto, para o tempo total de exercício; não houve 

diferença entre os grupos. Nesse estudo os valores da LCADL foram significativos quando somados os 

grupos (p=0,027), podemos associar essa melhora ao TMI, pois o mesmo diminui a fraqueza muscular 

inspiratória, atenuando assim a sensação de falta de ar. Dos 8 pacientes participantes dessa amostra, 7 

apresentaram classificação de dispneia leve, e apenas 1 moderada. O treinamento muscular inspiratório 

associado ao treinamento muscular periférico não teve uma melhora significativa, podendo estar 

relacionado ao baixo número de participantes desse estudo, também observou-se a escassez de estudos 

em pacientes oncológicos hospitalizados e a curtos prazos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente estudo demonstrou que ambos os protocolos, não aumentaram de maneira significativa a 

força muscular ventilatória e periférica e a expansibilidade torácica, no momento em que comparados 

os grupos. Quando analisados pré e pós intervenção, somando-se os grupos, observa-se aumento 

significativo na Pimáx, nos perímetros da cirtometria xifoide e umbilical, na escala LCADL e no teste TUG. 

 

REFERÊNCIAS: 

Neto MG, Martinez BP, Conceição CS, Silva PE, Carvalho VO. Combined Exercise and Inspiratory Muscle 

Training in Patients With Heart Failure. A systematic Review and Meta-analysis. Journal of 

Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2016: 36 (6): 395–401. 

Peres AK, Carvalho ACA, Peixoto MG, Saito EH. Resgate fisioterapêutico para pacientes com 

comprometimento da função pulmonar e câncer de pulmão. HUPE. 2015.14(1):97100.  

Silva BCA, Amorim D, Salício VAMM, Salício MA, Shimoya-Bittencourt W.  Avaliação da funcionalidade 

respiratória em pacientes com tempo prolongado de internação hospitalar. J Health Sci Inst 2014. 32(4):  

433-8 . 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MÉTODO PILATES NA AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

ARTICULAR E EDEMA DOS MEMBROS SUPERIORES EM 

INDIVÍDUOS COM CÂNCER DE MAMA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Lírio dos Santos  

COAUTORES: Bruna Hannecker Souza, Larissa da Silva Gomes, Carine Rottini, Flávia Naumann, Clairton 
de Oliveira Fontoura, Larissa Tumelero Bombarda, Stephany Paludo da Silva, Adrieli Cimarosti Borges, 
Luísa Schultz Coelho Kampits 

ORIENTADOR: Matheus Santos Gomes Jorge 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é um dos tipos mais comum no mundo e uma das principais causas de mortalidade 

nas mulheres, representando 28% dos casos novos de câncer no sexo feminino (BRASIL, 2020). 

Dentre as complicações, a retração cutânea pós-mastectomia e o edema dos membros superiores são 

tidos como duas das principais causas de diminuição da amplitude de movimento (ADM) do membro 

superior nestes indivíduos impactando sua funcionalidade e qualidade de vida (PANOBIANCO; 

MAMEDE, 2002). Na literatura, o Método Pilates tem apresentado diversos benefícios físicos e 

funcionais sobre os agravos musculoesqueléticos nesta população, tornando-se uma intervenção 

promissora (ALPOZGEN et al., 2016). 

Neste sentido, o objetivo do estudo foi revisar sistematicamente na literatura os efeitos do Método 

Pilates sobre a ADM articular e o edema dos membros superiores em indivíduos com câncer de mama. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A revisão sistemática foi realizada nas bases de dados do SciELO, Lilacs, Medline, Web of Science, 

Cochrane Library, Medline, PEDro, Embase e Scopus. Foram utilizados os descritores “Breast 

neoplasms”, “Pilates Method”, “Articular Range of Motion”, “Lymphedema” e “Edema”. Critérios de 
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inclusão: estudos que utilizaram o Método Pilates, estudos com indivíduos diagnosticados com câncer 

de mama, estudos supervisionados pelo profissional, estudos cujos desfechos incluíssem a avaliação da 

ADM articular e/ou edema dos membros superiores. Critérios de exclusão: estudos de revisão, 

observacionais e/ou qualitativos, estudos cujas intervenções foram os exercícios domiciliares sem 

supervisão profissional, estudos que envolveram uma abordagem fisioterapêutica associada ao Pilates, 

estudos que tiveram outra abordagem, estudos que envolveram abordagem nutricional, farmacológica 

ou cognitiva comportamental. 

Foram encontrados 202 artigos, cujos mesmos tiveram seus títulos e resumos lidos. Dentre estes, foram 

pré-selecionados, 14 artigos, cujos mesmos foram lidos na íntegra. Após, seis estudos (GHORBANI, 

SOKHANGOUEI, SADEGHI, 2013; KEAYS et al., 2008; ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017; STAN et 

al., 2012; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) foram considerados elegíveis para compor a amostra do 

presente estudo. 

Os estudos selecionados  eram provenientes do Irã, Canadá, Ucrânia, Turquia, Estados Unidos. Cinco 

estudos eram publicados na língua inglesa e um na língua árabe. Ao total, 227 mulheres com câncer de 

mama, com média de idade de 52,8 anos foram estudadas. Quatro estudos eram ensaios clínicos 

randomizados (GHORBANI, SOKHANGOUEI, SADEGHI, 2013; ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017; 

ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016), um era estudo piloto (KEAYS et. al., 2008) e um era quase-experimental 

(STAN et al., 2012).  

Em todos os estudos pelo menos um grupo realizou um programa de Pilates. Em dois dos estudos o 

grupo Pilates foi comparado ao controle (GHORBANI, SOKHANGOUEI, SADEGHI, 2013, SENER et al., 

2017), em um dos estudos foi comparado aos exercícios aquáticos (ODYNETS et al., 2019) e em um dos 

estudos foi comparado a cinesioterapia e aos exercícios domiciliares (ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016). 

Em todos os estudos foi realizado o Mat Pilates (solo). Em todos os estudos a duração foi maior de 6 

semanas. 

O Método Pilates demonstrou-se eficaz para melhorar a ADM em cinco (GHORBANI, SOKHANGOUEI, 

SADEGHI, 2013; KEAYS et al., 2008; SENER et al., 2017; STAN et al., 2012; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) 

e o edema em quatro estudos (GHORBANI, SOKHANGOUEI, SADEGHI, 2013; KEAYS et al., 2008; SENER 

et al., 2017; STAN et al., 2012; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016). Em dois estudos pelo menos uma das 

variáveis não apresentou (aram) melhora após a intervenção ou superioridade ao grupo comparação 

(STAN et al., 2012; ODYNETS et al., 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Método Pilates é eficaz para melhorar a amplitude de movimento articular e diminuir o edema dos 

membros superiores em indivíduos com câncer de mama. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Câncer de mama: sintomas, tratamentos, causas e prevenção. Brasília, 

2019. Disponível em: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-mama>. 
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551, 2002. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O IMPACTO DA COR DO AMBIENTE SOBRE RESPOSTAS 

COMPORTAMENTAIS E FISIOLÓGICAS À ANSIEDADE EM 

ZEBRAFISH 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Marcon 

COAUTORES: Murilo Sander de Abreu, Rafael Genario, Bruna Eduarda dos Santos, Konstantin A. 
Demin, Allan V. Kalueff 

ORIENTADOR: Ana Cristina Vendrametto Varrone Giacomini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As cores são fatores ambientais importantes que influenciam no comportamento e fisiologia de 

humanos e animais. A coloração do corpo, por exemplo, é importante para as adaptações 

comportamentais, indicando pistas-chave da atividade sexual, domínio social e agressividade em várias 

espécies. A percepção delas pelos modelos animais, como o zebrafish (Danio rerio), auxiliam a 

compreender como as cores afetam as respostas sociais, cognitivas e afetivas. Para abordar este 

problema, examinamos experimentalmente os efeitos do alojamento em tanques de cores diferentes 

sobre o comportamento de ansiedade e os níveis de cortisol de corpo inteiro em zebrafish. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia: Foram utilizados 168 zebrafish adultos de ambos os sexos, foram mantidos para 

aclimatação durante quatro semanas em tanques de 50 litros, equipados com filtros, aeração constante 

e foto período de 14 horas claro e 10 horas escuro. Após o período de aclimatação, foram separados 

aleatoriamente em 5 grupos com 6 peixes. Posteriormente, foram avaliados individualmente no teste 

do tanque novo (NTT), realizado em um aquário de vidro dividido virtualmente com uma linha 

horizontal, definindo as zonas superior e inferior do aquário (KYSIL et al., 2017). Os peixes foram 
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filmados individualmente durante 15 minutos com uma câmera e os vídeos foram analisados com o 

software ANY-Maze, avaliando os seguintes parâmetros: distância total percorrida (m), o número de 

entradas e o tempo de permanência (s) na zona superior do aquário. Ao final do experimento, os peixes 

foram eutanasiados por crioanestesia seguida por decapitação e posterior armazenamento agrupando 

dois peixes por amostra (-20ºC) para extração de cortisol de corpo inteiro utilizando kit para cortisol 

ELISA (EGAN et al., 2009). A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os 

grupos de animais foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis (KW, fator: cor), seguido pelo 

teste post-hoc de Dunn para dados KW significativos. P foi definido como <0,05 em todas as análises. 

Resultados: As cores do ambiente promoveram efeito significativo sobre os parâmetros 

comportamentais (distância percorrida, entradas e tempo na zona superior do aquário) evidenciado 

pelo NTT. Os peixes que permaneceram em aquários transparentes, apresentaram menor distância 

percorrida, redução no número de entradas e tempo gasto na zona superior quando comparados aos 

grupos expostos aos aquários branco, amarelo e vermelho (Figura 1, A-C). Os peixes dos aquários preto 

e azul passaram mais tempo na zona superior em relação aos aquários branco e transparente (Figura 1, 

C). Houve também um efeito significativo decorrente das cores sobre os níveis de cortisol, no qual, os 

peixes do aquário azul apresentaram baixos níveis de cortisol quando comparados aos peixes do aquário 

branco (Figura 1, D). 

Discussão: Estes resultados corroboram a preferência por azul e preto evidenciada em adultos e larvas 

de zebrafish, em testes de preferência de cor (PARK et al., 2016), e relatos sobre menor ansiedade em 

ambientes escuros, uma vez que zebrafish adultos exibem aversão inata por áreas muito 

iluminadas/brancas, a fim de evitar a detecção por predadores (KYSIL et al., 2017). A exposição crônica 

à luminosidade, em humanos, reduz os níveis de cortisol plasmático, enquanto a exposição à luz fraca 

não (JUNG et al., 2010), indicando que a cor modula o sistema endócrino relacionado ao estresse. Além 

disso, glicocorticóides de corpo inteiro elevados (cortisol) estão associados a comportamentos de 

ansiedade, já evidenciado em zebrafish (EGAN et al., 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O alojamento por 15 dias em aquários transparentes e brancos promove efeito ansiogênico e, em 

aquários pretos ou azuis, efeito ansiolítico em zebrafish adultos. Ainda, a cor azul (vs. branco) promove 

redução nos níveis de cortisol. Nosso estudo sugere que a cor do ambiente modula as respostas 

neurocomportamentais e endócrinas, com implicações comportamentais e no bem-estar animal e 

também reforça o uso do zebrafish como um organismo modelo promissor em estudos de 

neurobiologia. 

 

REFERÊNCIAS: 

 EGAN, R. J.; BERGNER, C. L.; HART, P. C.; CACHAT, J. M. et al. Understanding behavioral and physiological 

phenotypes of stress and anxiety in zebrafish. Behavioural brain research, 205, n. 1, p. 38-44, 2009. 

JUNG, C. M.; KHALSA, S. B. S.; SCHEER, F. A. J. L.; CAJOCHEN, C. et al. Acute effects of bright light exposure 

on cortisol levels. Journal of biological rhythms, 25, n. 3, p. 208-216, 2010. 
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KYSIL, E.; MESHALKINA, D.; FRICK, E.; ECHEVARRIA, D. et al. Comparative Analyses of Zebrafish Anxiety-

Like Behavior Using Conflict-Based Novelty Tests. Zebrafish, 14, 02/01 2017. 

PARK, J. S.; RYU, J. H.; CHOI, T. I.; BAE, Y. K. et al. Innate Color Preference of Zebrafish and Its Use in 

Behavioral Analyses. Molecules and cells, 39, n. 10, 2016. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): #39/2017 

 

ANEXOS 

Figura 1 - Efeitos das cores dos tanques de alojamento no comportamento do zebrafish adulto 

avaliados no teste de tanque novo e nível de cortisol de corpo inteiro. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

CARACTERIZANDO FÍSICO-QUIMICAMENTE O 

HIPOGLICEMIANTE ORAL GLIBENCLAMIDA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Liliane de Jesus Mattos 

COAUTORES: Clarissa Tomasetto Marcon, Marielli Beffart 

ORIENTADOR: Charise Dallazem Bertol 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A glibenclamida é um fármaco administrado por via oral, em forma de comprimidos, utilizado no 

tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2, e são indicados quando a dieta, o exercício físico e redução de 

peso não conseguem mais manter os níveis de glicose controlados. 

Sua fórmula molecular é C23H28ClN3O5 S com peso molecular de 494,01g/mol. Caracterizado como pó 

cristalino branco, inodoro, sem sabor. Considerado um ácido fraco devido seu pKa igual a 5,3. A faixa de 

fusão descritas pela Farmacopéia Brasileira é entre 169 ºC a 174 ºC (BRASIL, 2019). 

Durante o desenvolvimento de uma formulação farmacêutica o conhecimento das propriedades físico-

químicas é imprescindível. Ensaios de pré-formulações são essenciais para descrever, investigar e 

determinar as propriedades físico-química de uma substância para garantir sua estabilidade, segurança, 

eficácia, além de obter uma biodisponibilidade adequada. Nesse contexto, este trabalho objetivou 

caracterizar físico- químicas do fármaco glibenclamida. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 primeiro teste foi a Granulometria. Pesamos os tamises vazios (conjunto com 6) mais o coletor. 

Adicionamos a amostra e iniciamos o processo de vibração. Quando a vibração terminou, pesamos 

novamente cada tamis para que pudéssemos calcular a massa de pós retido, através da diferença entre 

a massa cheia e a massa vazia. A glibenclamida foi classificada como um pó fino, pois 83,92% das 

partículas passaram pelo tamis com abertura nominal de malha de 180um, e o diâmetro médio 
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calculado foi de 117,51um. O histrograma mostra a distribuição das partículas de acordo com as faixas 

de tamanho (Figura 1). 

Para a caracterização da densidade, realizamos 2 testes: Densidade bruta e Densidade compactada. Na 

Densidade bruta pesamos 10g de amostra, colocamos em uma proveta e lemos o volume sem agitar ou 

nivelar, obtemos o volume de 16,5 mL, posteriormente, na Densidade compactada: batemos 10 vezes 

a proveta com movimentos ritmados e com a mesma intensidade, lemos o volume na proveta que foi 

igual a 15mL, continuamos o processo batendo 500 vezes a proveta e obtemos o valor de 12mL de 

volume, e por fim batemos 1250 vezes e o volume permaneceu de 12mL. O ensaio foi feito em triplicata. 

O índice de compressibilidade foi calculado obtendo um valor de 27,22 %, classificando a glibenclamida 

como um pó de fluxo pobre. 

O próximo teste foi o de TGA/DTA, onde analisamos a amostra por termogravimetria usando atmosfera 

de nitrogênio. A curva TGA consta na figura 2 e podemos observar três perdas de massa decorrente do 

aumento da temperatura. A primeira curva iniciou em 180ºC e terminou em 230ºC perdendo 10,13% 

de massa, a segunda perda iniciou em 230ºC e terminou em 290ºC perdendo 14,06%, a terceira e última 

curva iniciou em 330ºC e terminou em 400ºC perdendo 48,09% de massa, totalizando uma perda de 

massa de 72,28%. Também realizamos o FTIR que é a espectroscopia na região do IV diretamente no 

equipamento, de 4000 a 600cm-1, obtendo os seguintes resultados na figura 3, uma banda amida 

próximo a 3400cm-1 (marcação número 1), aromático C=C 1450-1600cm-1 (marcação número 3), C=O 

próximo a 1660-1820cm-1 (marcação número 2), haletos C-Cl 1500cm-1 (marcação número 4), SO2-N 

1333cm-1 (marcação número 5) e por fim uma banda duplicada SO2 (marcação número 6). 

Para análise da morfologia da partícula uma quantidade pequena da amostra foi adicionada em uma 

lâmina e observamos em microscópio com o aumento de 400x. As partículas mostraram-se nas formas 

de escamas, formas irregulares, cúbicas, oblongas e de diversos tamanhos (figura 4). 

Por fim, realizamos o teste do Ângulo de repouso, onde despejamos uma amostra do pó através de um 

funil. Após escoar todo pó medimos o diâmetro levando em consideração a base do círculo formado 

pelo pó para definir o raio formado e a altura do pico, como mostra a figura 5. A técnica foi em triplicata. 

O fármaco apresentou um ângulo de repouso de 27,71° que classifica o pó como de fluxo excelente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A glibenclamida mostrou-se como um pó fino, de partículas de morfologia diversas, de fluxo pobre, o 

que pode ser corrigido utilizando lubrificante ou deslizante em concentrações adequadas para não 

afetar a solubilidade. A caracterização de uma matéria-prima é essencial durante os estudos de pré-

formulação para obter formulações seguras, eficazes e de qualidade. 
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ANEXOS 

Figura 1. Histograma classificado como unimodal positivo. 

 

Figura  2 – Gráfico do TGA e DTA  
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Figura 3 – Espectro FTIR 

 

Figura 4 – Microscopia no aumento de 400X.         

Figura 5 – Ângulo de repouso. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O IDOSO INSTITUCIONALIZADO E AS INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: LUCIANE MEOTTI DE ANDRADE  

COAUTORES: RENNÃ DAL PUPPO 

ORIENTADOR: MARILENE RODRIGUES PORTELLA 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Existem diferentes tipos de problemas associados a medicamentos, sendo alguns preveníveis e outros 

não. Há fármaco com possibilidade de provocar alterações na intensidade dos efeitos farmacológicos 

de outro fármaco. Como a pessoa idosa tem propensão ao uso de polifarmácia, há que se considerar o 

potencial de risco das interações medicamentosas(IM). Nesse âmbito, é importante reconhecer a 

participação das IM, em especial em idosos institucionalizados, pois estudo constata alto consumo de 

fármacos com a ocorrência de 100 tipos de interações fármaco-fármaco diferentes, além da alta 

prevalência de IM avaliadas em grave e com repercussões clínicas significantes (CAVALCANTE et al., 

2020). O estudo teve por objetivo identificar o conhecimento produzido sobre interações 

medicamentosas em idosos institucionalizados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Caracteriza-se como sendo uma revisão integrativa da literatura, realizada nas seguintes bases de 

dados: Web of Science, Scopus, BVS e PubMed, acessadas através do Portal CAPES de periódicos. Os 

descritores utilizados foram, em português “idosos”, “interações medicamentosas” e “instituição de 

longa permanência para idosos”, em inglês “aged”, “drugsinteraction” e “homes for theaged”. Para a 

seleção dos artigos, os critérios utilizados para inclusão foram: publicação entre o período de 2015 a 

2020 e serem de livre acesso. 

Por intermédio da aplicação das palavras-chave, levando em consideração todas as bases, foram 

encontrados 607 artigos. Na segunda etapa do processo de seleção, os títulos foram estudados por dois 
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pesquisadores de modo independente, contanto com um terceiro pesquisador para critério de 

desempate. Nessa etapa, foram excluídos 441 artigos por não se encaixarem no período de publicação 

ou não serem de acesso livre. Na terceira etapa do processo, os resumos dos 166 artigos restantes foram 

lidos por dois pesquisadores e estes selecionaram 15 que atendiam plenamente aos critérios de seleção 

estabelecidos. Estes foram lidos na íntegra e constatou-se que todos eles podiam ser incluídos na 

pesquisa. 

Na fase seguinte, os dados obtidos por meio do material compilado (oriundo dos trechos extraídos das 

publicações) foram organizados em planilhas, com agrupamento das informações, de acordo com a 

relevância e a equivalência às categorias temáticas que configuram a finalidade principal deste estudo. 

Depois dessa planificação e da organização, foi realizada a análise temática dos referidos dados. 

No tocante ao ano de publicação dos artigos, o destaque foi em 2017, com seis artigos (46,7%), seguido 

do ano 2018, com quatro artigos (26,7%), seguido do ano 2019, com três artigos (20%). O menor número 

de publicações ocorreu nos anos 2015 e 2016, com apenas um artigo (7,1%). Esse achado indica que o 

tema tem despertado interesse recente, indicando que a comunidade científica está em crescente 

discussão sobre questões que envolvem o uso de medicações nas instituições de longa permanência 

para idosos. 

Do total de artigos analisados, observa-se um número significantemente mais alto de publicações (oito) 

que englobaram a temática otimização de prescrição para idosos institucionalizados, e ao mesmo tempo 

um baixo número (dois) de publicações que abordam o tema das interações medicamentosas. 

A partir da análise dos artigos emergiram três categorias: Critérios para monitoramento e otimização 

de prescrições de medicamentos para idosos institucionalizados; Potencial de risco para interações 

medicamentosas e medicamentos potencialmente inadequados e Prevalência de interações 

medicamentosas potenciais. O que se pode perceber é que a maioria dos estudos analisados se 

preocupa com a melhora das prescrições e a revisão periódica da medicação dos idosos para que não 

haja interação medicamentosa potencialmente inadequada (INIESTA-NAVALÓN et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Idosos que usam medicamentos potencialmente inapropriados são susceptíveis aos efeitos indesejáveis 

decorrentes de interações medicamentosas. A realização desta revisão constatou maior tendência de 

estudos sobre critérios para monitoramento e otimização de prescrições de medicamento, seguida do 

tema sobre potencial de risco para interações medicamentosas e medicamentos potencialmente 

inadequados.  

 

REFERÊNCIAS: 
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nursing homes: a multicenter study in Murcia, Spain. Ciencia&saudecoletiva, v. 24, p. 1895-1902, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  x  ) Relato de Caso 

 

EVOLUÇÃO ATÍPICA DE COVID-19 EM UM ADULTO JOVEM: 

RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luis Fernando Horta Barbosa da Silva   

COAUTORES: Marco Antônio Delazeri, Luiz Casemiro Krzyzaniak Grando, Marcelo Terushige Kooki Tan 
Miyamura, Lucas Thomazi Ferron, Thais Caroline Fin, Mariana Burlamaque Cocio Martins 

ORIENTADOR: Thais Caroline Fin  

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO  

 

INTRODUÇÃO: 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2. De espectro clínico amplo, sua 

apresentação varia desde uma síndrome gripal até insuficiência respiratória aguda. Contudo a grande 

maioria dos pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos (80%). Sua transmissibilidade é alta, 

exigindo medidas de prevenção rígidas. O diagnóstico é clínico e laboratorial. Seu tratamento é de 

suporte.[1] Por ser uma doença inédita, carece de evidência científica. Devido a isso, o presente relato 

demonstrará uma evolução atípica da doença afim de contribuir para melhor entendimento da mesma.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Homem, 47 anos, branco, apresenta-se a emergência de um Hospital do norte gaúcho com sintomas 

únicos de prostração e mal-estar há um dia. Nega etilismo e tabagismo. Apresentava diabetes tipo II e 

hipertensão arterial sistêmica. Em uso de Insulina, Captopril, AAS, Sinvastatina, Omeprazol e 

Amitriptilina. Fora examinado e solicitado PCR para COVID-19 no momento da chegada. No entanto, 

nesse ínterim o paciente perde a consciência e somente se lembra de precisar ser intubado e de realizar 

uma tomografia computadorizada. Além dessa vaga lembrança, recorda-se de ter acordado em CTI 10 

dias depois de procurar emergência. Na CTI, já com diagnóstico de COVID-19, apresentava tosse 

produtiva caracterizada por expectoração amarelada, mialgia, artralgia, comportamento agressivo e 

perda ponderal de 16 quilos desde a sua chegada. Recuperou-se paulatinamente, necessitando de 

ventilação mecânica. Atualmente está hígido e sem sequelas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar de um relato de caso estar na base da pirâmide científica, com uma doença emergente e inédita, 

ele se faz necessário e proveitoso para melhor entendimento da mesma. Casos atípicos deverão ser 

relatados para determinar o espectro clínico da COVID-19 e proporcionar o melhor manejo possível 

tendo experiências prévias como base. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavirus.saúde.gov.br, 2020. Sobre a doença. Disponível em: < 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>. Acesso em: 11 de agosto de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DA ATIVAÇÃO DO EDTA 17% E DO ÁCIDO GLICÓLICO 

10% E 17% COM EASYCLEAN NA REMOÇÃO DA SMEAR LAYER 

E NA EROSÃO DA DENTINA RADICULAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luiza Grazioli Bacchi  

COAUTORES: Luara Presser Soldin, Tauane De Souza Passos  

ORIENTADOR: Doglas Cecchin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sempre que a dentina é cortada usando instrumentos manuais ou rotatórios, os tecidos mineralizados 

não são triturados ou divididos, são quebrados e produzem quantidades consideráveis de detritos. Uma 

quantidade considerável disso, formada com partículas muito pequenas de matriz de colágeno 

mineralizado é espalhada sobre a superfície para formar o que é chamado de smear layer (McComb e 

Smith, 1975). 

Visto que a remoção da smear layer no decorrer do tratamento endodôntico é de extrema importância 

e que o EDTA possui algumas características desfavoráveis o objetivo deste estudo foi avaliar a 

efetividade do ácido glicólico na remoção da smear layer e comparar os níveis de erosão radicular após 

a irrigação com esses dois agentes. O ácido glicólico (AG) tem sido pesquisado como material de escolha 

para a remoção da smear layer e existem dúvidas a respeito da sua efetividade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Passo Fundo (UPF) 

(Número do parecer: 3.059.865) (Anexo 1). Foram selecionados oitenta primeiros molares maxilares 

humanos doados pelo Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. 

Somente a raiz disto-vestibular foi utilizada, por possuir anatomia circular e apresentar menores 

variações anatômicas. 
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A avaliação em MEV foi baseada em Schmidt et al. (2015), sendo realizada uma avaliação inicial após a 

instrumentação e sem o uso do irrigante final. As raízes foram divididas aleatoriamente em 8 grupos de 

acordo com a substância utilizada para remoção da smear layer e com a forma de ativação da 

substância, respectivamente: EDTA 17%, AG 10%, AG 17%; com PUI ou EC utilizado em movimento 

reciprocante. Dois dos grupos foram utilizados como controle negativo, onde a substância irrigadora 

utilizada foi AD. 

A menor percentagem de áreas de túbulos dentinários abertos foi encontrada no grupo AD, 

independentemente de ter sido ativado com EC ou PUI (P<0,05). A maior percentagem de áreas abertas 

dos túbulos dentinários de todos os grupos deste estudo foi encontrada no AG 10 e 17% ativados com 

EC (P<0,05). 

Quando a ativação foi realizada com EC, ambas as concentrações de AG (10 e 17%) resultaram em maior 

porcentagem de áreas abertas dos túbulos dentinários do que EDTA 17% (P<0,05). Quando ativado com 

PUI, não houve diferença estatisticamente significante entre EDTA 17%, AG 10% e AG 17% (P<0,05). 

Na comparação entre os terços coronal, médio e apical, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante na maioria dos grupos (P>0,05), exceto no grupo EDTA 17% + EC, onde no terço apical foram 

encontradas percentagens menores de áreas abertas dos túbulos dentinários abertos (P<0,05). 

Os resultados mostraram que o AG, em ambas as concentrações, quando ativado com EC mostrou maior 

capacidade de remoção da smear layer das paredes dos canais radiculares do que o EDTA ativado com 

EC. Quando ativado com PUI, o AG em ambas as concentrações apresentou similar capacidade de 

remoção da smear layer que o EDTA. 

Em nosso estudo, de um modo geral, o EDTA apresentou baixa efetividade, em torno de 50% dos túbulos 

dentinários abertos, ao contrário de outros estudos que mostraram boa capacidade de limpeza desta 

solução irrigadora (Saito et al., 2008;). O método de avaliação deste estudo pode justificar essa 

diferença. 

Em nossa pesquisa, o AG 10 e 17% apresentaram a mesma capacidade de remover smear layer que o 

EDTA quando a ativação foi realizada pelo método PUI. De um modo geral os grupos apresentaram em 

torno de 50% dos túbulos dentinários abertos, que pode ser considerado uma baixa efetividade destes 

protocolos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nas condições deste estudo, verificou-se que o AG foi mais eficaz que o EDTA na remoção da camada 

de smear layer das paredes do canal radicular quando ativado com EC. Além disso, foi possível observar 

que não houve erosão dentinária com ambas as soluções (AG e EDTA) e ambas as formas de ativação 

(EC e PUI). 

 

REFERÊNCIAS: 

MCCOMB, D.; SMITH, D.C. A preliminary scanning electron microscopic study of  root canals after 

endodontic procedures. Journal of Endodontics, v.1, n.7, p.238-242, 1975. 
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SAITO, K.; WEBB, T. D.; IMAMURA, G. M.; GOODELL, G. G. Effect of Shortened Irrigation Times with 17% 

Ethylene diamine tetra-acetic acid on smear layer removal after rotary canal instrumentation. J Endod, 

v.34, n.8, p.1011-1014, 2008. 

SCHMIDT, T. F.; TEIXEIRA, C. S.; FELIPPE, M. C., FELIPPE, W. T.; PASHLEY, D. H.; BORTOLUZZI, E. A. Effect 

of Ultrasonic Activation of Irrigants on Smear Layer Removal. Journal of Endodontics, v.41, n.8, p. 1359-

1363, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AULAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM DURANTE PERÍODO 

PANDÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Marcelo Walker  

COAUTORES: Kayla Cristine Pedrotti 

ORIENTADOR: Thaís Dresch Eberhardt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No período em que o Brasil cumpre as determinações de distanciamento social e que vários setores da 

atividade econômica se ajustam às novas medidas, é, também, importante, refletir sobre o impacto 

deste cenário sobre o sistema educacional, e em especial sobre o ensino universitário em enfermagem 

(1). 

Na área da saúde parece ainda desafiador, entretanto necessário, pois é imperativo que se tenha um 

olhar atento para  essa  velocidade  das  inovações  tecnológicas  e  que  condicionam transformações 

sociais (2). 

Tem-se como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca das aulas práticas 

durante período pandêmico, no ambiente hospitalar.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem, acerca das aulas práticas da 

disciplina de Saúde do Adulto I, realizadas em unidades de internação clínicas e cirúrgicas de hospital 

do interior do Rio Grande do Sul, no mês de julho de 2020. As unidades escolhidas para a realização das 

práticas não atendem pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19. Durante as aulas 

práticas, os discentes tiveram a oportunidade de estabelecer relações entre o cenário de prática do 

cuidado de enfermagem para o exercício das competências e habilidades básicas trabalhadas em teoria. 
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Além disso, foi possível vivenciar um momento único durante a formação acadêmica. Antes desse 

período pandêmico, os discentes nunca haviam vivenciado um momento de tantas incertezas, com 

adequação aos novos protocolos que mudavam constantemente. Puderam experienciar protocolos 

rígidos de distanciamento social dentro da unidade hospitalar, contemplando  restrição de fluxo de 

pessoas e uso rigoroso de equipamentos de proteção individual adequados. Além disso, atuar dentro 

do ambiente hospitalar em meio a uma pandemia é um momento de preocupações, apreensão e medo 

de adoecer. As práticas durante este período, permitiram, ainda, a reflexão sobre a importância da 

enfermagem no cuidado ao indivíduo, família e coletividade; sobre a importância dos órgãos 

regulamentadores e dos protocolos para a uma assistência adequada e segura aos usuários e 

profissionais de saúde.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As aulas práticas foram importantes para o estabelecimento de relações entre o cenário de prática do 

cuidado de enfermagem e a teoria, além de vivenciar e oportunizar os acadêmicos de como trabalhar 

em um período pandêmico. Possibilitando, desta forma, uma nova experiência acadêmica na prática 

assistencial.       

 

REFERÊNCIAS: 

BEZERRA, Italla Maria Pinheiro. State of the art of nursing education and the challenges to use remote 

technologies in the time of corona virus pandemic. Journal of Human Growth and Development, v. 30, 

n. 1, p. 141-147, 2020. 

COSTA, Roberta et al. NURSING TEACHING IN COVID-19 TIMES: HOW TO REINVENT IT IN THIS CONTEXT?. 

Texto & Contexto-Enfermagem, v. 29, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE ANGIOSPERMAS 

HERBÁCEAS NA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO 

NATURAL UPF: RESULTADOS PRELIMINARES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Soares Alberti  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Cristiano Roberto Buzatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Áreas remanescentes de Mata Atlântica representam apenas 7,5% da cobertura vegetal original do 

território gaúcho, abrigando imensa diversidade de espécies endêmicas de fauna e flora (Atlas 

Socioeconômico do Rio Grande do Sul, 2017). Por ser um bioma altamente degradado pela atividade 

humana, o estudo em unidades de conservação faz-se necessário. No município de Passo Fundo, a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade de Passo Fundo (RPPN/UPF) abriga uma alta 

biodiversidade ao longo de 32,21ha de área preservada, que compreende zonas de mata ao longo do 

Arroio Miranda e seus afluentes. Além de proteger os ecossistemas e seus serviços ambientais, a RPPN 

também é instrumento para a projetos de extensão, pesquisa e educação ambiental. O objetivo do 

presente estudo é demonstrar os resultados preliminares de um levantamento florístico de 

angiospermas, realizado na extensão de duas trilhas da RPPN/UPF, com enfoque no estrato herbáceo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo foi realizado no Município de Passo Fundo (28º15´ S, 52º 24´´ W e 687 m de altitude), 

RPPN/UPF, no período de um ano, iniciado em julho de 2019. Foram organizadas expedições às trilhas 

da RPPN em intervalos de 15 dias, no período da manhã. O levantamento de dados deu-se pela 

observação e posterior coleta de material biológico vegetal, fértil sempre que possível. Os espécimes 

coletados foram prensados e secos em estufa, a 40ºC, para posterior confecção de exsicatas nos 
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laboratórios da Universidade. Todo o material foi identificado a partir da consulta à bibliografia 

especializada, através de chaves dicotômicas, a nível de gênero e espécie. Eventualmente, foi 

requisitado auxílio de profissionais especialistas. As exsicatas produzidas para este trabalho foram 

tombadas no Herbário RSPF, onde estão à disposição da comunidade acadêmica. Na extensão da área 

analisada, foram amostradas 39 espécies representativas, totalizando 19 famílias e 34 gêneros (Tabela 

1). Destas, notou-se maior diversidade nas família Asteraceae, Poaceae, Lamiaceae e Orchidaceae. Em 

Orchidaceae, Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb.f. chamou atenção por ser uma planta saprófita, 

nutrindo-se de matéria orgânica em decomposição, e portanto desprovida de clorofila (Favretto & 

Geuster, 2017). Cyclopogon chloroleuchus (Barb.Rodr.) Schltr. e C. elegans Hoehne foram encontrados 

em uma área de mata mais afastada das trilhas principais, ambas próximas à raízes de árvores, o que 

denota preferência por ambientes sombreados e com umidade alta. Da mesma forma, ambas as 

espécies do gênero Tradescantia (Commelinaceae) e Justicia brasiliana Roth (Acanthaceae) foram 

encontradas abundantemente às margens do Arroio Miranda. A diferença na caracterização da flora em 

diferentes áreas das trilhas percorridas indicou algumas espécies mais abundantes em área abertas: 

Baccharis trimera (Less.) DC. (Asteraceae), ambas as espécies de Eryngium (Apiaceae) e Waltheria 

douradinha A. St.-Hil. (Malvaceae). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A diversidade de espécies de angiospermas herbáceas em duas trilhas da RPPN/UPF apontam para a 

importância da preservação de diferentes nichos ecológicos dentro de uma Unidade de Conservação. 

Em um mesmo fragmento de floresta, é possível observar variações de luminosidade, temperatura e 

umidade, fatores decisivos para o estabelecimento de táxons específicos em cada ambiente. 

 

REFERÊNCIAS: 

ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL. Mata Atlântica, 2017. Disponível em: 

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/mata-atlantica. Acesso em: 21 de agosto de 2020. 

FAVRETTO, M. A.; GEUSTER, C. J. Orquídeas E Bromélias Do Oeste De Santa Catarina, Brasil. Campos 

Novos, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo             ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

EFEITO ANSIOLÍTICO DO PARACETAMOL EM ZEBRAFISH 

ADULTOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Naiara Scolari  

COAUTORES: Bárbara Webber Bueno, Letícia Marcon, Murilo Sander de Abreu 

ORIENTADOR: Ana Cristina Vendrametto Varrone Giacomini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O transtorno de ansiedade (TA) abrange cerca de 3,6% da população mundial e, no Brasil, o TA está 

presente em 9,3% da população, possuindo o maior número de casos de ansiedade entre todos os 

países do mundo. O estudo dos transtornos mentais e comportamentais é de extrema importância, pois 

vai ao encontro do Plano de Ação da Organização Mundial de Saúde (OMS). O paracetamol é classificado 

como um analgésico leve, cuja comercialização pode ser feita sem prescrição médica, sendo 

amplamente usado por suas ações analgésicas e antipiréticas. Considerando os estudos que apontam 

os efeitos comportamentais desencadeados pelo paracetamol, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito 

de diferentes concentrações de paracetamol sobre o comportamento de ansiedade em zebrafish 

adultos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto foi realizado no laboratório de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade de Passo Fundo, Campus I, Rio Grande do Sul, Brasil. Foram utilizados 96 animais da 

espécie Danio rerio adultos, provenientes de fornecedor comercial, aclimatados durante 15 dias, em 

aquários na densidade de um exemplar para cada litro de água, sob fotoperíodo de 14 horas claro x 10 

horas escuro, aeração constante e temperatura de 27°C, e alimentação duas vezes ao dia. Os peixes 

foram distribuídos em 4 grupos experimentais: controle (livre do fármaco) e três concentrações de 

paracetamol (30 mg/L; 150 mg/L; e 750 mg/L), cada um com 24 exemplares e, foram expostos ao 

tratamento por um período de uma hora antecedendo o teste comportamental para avaliação de 

ansiedade. Os peixes foram transferidos para aquários de vidro (24 x 8 x 20 cm - comprimento x largura 
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x altura) e filmados durante 6 minutos. Posteriormente os vídeos foram analisados pelo programa 

AnyMaze® (Stoelting CO, USA), avaliando os seguintes parâmetros: distância percorrida no aquário (m), 

velocidade média (m/s), número de entradas e o tempo de permanência (s) em cada zona do aquário 

(inferior ou superior).  

Resultados: O tratamento com paracetamol (150 mg/L) durante 1 hora aumentou tempo de 

permanência na área superior do aquário e o número de entradas na zona superior, demonstrando 

efeito ansiolítico.  Entretanto o tratamento com paracetamol nas concentrações de 30 mg/L e 750 mg/L 

não alteraram a distância percorrida, ângulo de virada, episódios e tempo de freezing, entradas no topo 

e tempo de permanência no topo do tanque (Figura 1). 

Discussão: No presente estudo demonstramos efeito ansiolítico do paracetamol em zebrafish, o qual foi 

também evidenciado em roedores (CHEN et al., 2017) e humanos. O efeito ansiolítico do paracetamol 

pode ser atribuído por sua ação em vias de endocanabinóides e adrenégicas (BLECHARZ-KLIN et al., 

2016), serotonérgicas, e colinérgicas (STEINEBRUNNER et al., 2014). Em humanos o paracetamol diminui 

os efeitos do estresse psicossocial (BERSHAD et al., 2018) reduzindo as respostas neurais à rejeição 

social em áreas associadas ao sofrimento causado pela dor social e ao componente afetivo da dor física 

(DEWALL et al., 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O paracetamol exerce efeito ansiolítico em zebrafish adultos o qual pode estar relacionado aos sistemas 

de neurotransmissão de endocanabinóides, opioides e serotonérgicos. É fundamental que novos 

estudos sejam realizados, para elucidar os mecanismos neuroquímicos, endócrinos e moleculares 

envolvidos na relação entre ansiedade, estresse e a modulação pelo paracetamol. 

 

REFERÊNCIAS: 

CHEN, Z. et al. Anxiety- and activity-related effects of paracetamol on healthy and neuropathic rats. 

Pharmacology Research and Perspectives, v. 6, n. 1, 2018. 

BLECHARZ-KLIN, K. et al. Cerebellar level of neurotransmitters in rats exposed to paracetamol during 

development. Pharmacological Reports, v. 68, n. 6, p. 1159–1164, 2016. 

STEINEBRUNNER, N. et al. Pharmacologic cholinesterase inhibition improves survival in acetaminophen-

induced acute liver failure in the mouse. BMC Gastroenterology, v. 14, n. 1, p. 1–8, 2014. 

BERSHAD, A. K. et al. Effects of opioid- and non-opioid analgesics on responses to psychosocial stress in 

humans. Hormones and Behavior, 2018. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Experimento realizado em zebrafish expostos a 30 mg/L, 150 mg/L e 750 mg/L de 

Paracetamol e controle. Teste do tanque novo, demonstrando a distância (m), ‘ângulo de 

virada’ (º), episódios de freezing, tempo de freezing (s), entradas no topo e o tempo no topo 

do tanque (s). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A INTER-RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE E A 

QUALIDADE DE VIDA DOS ESCOLARES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natalia Perusso 

COAUTORES: Tábata Mariana Silva, Moisès Cardoso, Juliane Bervian, Kauê Collares.  

ORIENTADOR: Márcia Borba 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal é determinada por uma variedade de condições que 

afetam a percepção do indivíduo, os seus sentidos e comportamentos no exercício de sua atividade 

diária. A falta de acesso aos serviços de saúde e a modalidade causam, sem dúvida, impacto na 

qualidade de vida dos escolares. Pois, a existência de um sistema de saúde misto, indubitavelmente, 

resulta em desigualdades e iniquidades no acesso aos serviços de saúde, visto que mesmo com os 

serviços públicos apresentando os mesmos atendimentos do sistema privado, o acesso devido à grande 

demanda é maior em serviços públicos; permanecendo assim, grandes disparidades socioeconômicas 

no uso de serviços odontológicos para a população.Sendo assim, avaliar a utilização de serviços e os 

principais fatores relacionados à sua limitação, perante a sociedade, é de extrema importância, para se 

ter percepção sobre o efetivo alcance  do Sistema Único de saúde(Pilotto, et al.,2017). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Levantamento epidemiológico, aplicado em estudantes de 12 anos matriculados em escolas públicas e 

privadas da área urbana de Passo Fundo (RS, Brasil). A amostra foi obtida através de um processo 

sistemático por conglomerado em duplo estágio.Crianças com alguma deformidade facial congênita ou 

síndromes foram excluídas da amostra a fim de prevenir viés amostral .Foram realizados exames 

clínicos, questionário CPQ 11-14,  questionário SB Brasil, e também foram aplicados questionários aos 

postos de saúde públicos do município. 
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 O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário da odontologia mundial (Rodrigues, 2015). No 

entanto, o mesmo ainda possui grandes disparidades socioeconômicas e um sistema de saúde divido 

em privado e público. Onde, em nosso estudo, o maior número de consultas ainda se dá na rede pública, 

sendo 55% dos escolares. Além disso, observamos que o uso de serviço público esteve associado à um 

alto impacto na qualidade de vida, onde 49,5% dos indivíduos relataram um alto impacto na saúde 

bucal. Além de que, a grande demanda de pacientes ao serviço público, sem dúvida, está relacionada a 

carência financeira de um grande contingente populacional.  

Através do estudo em questão, observou-se que a utilização dos serviços odontológicos em Passo Fundo 

foi de 93,8% entre os adolescentes e, infelizmente, a busca por consultas foi prioritariamente por dor. 

Além disso, nosso estudo mostrou que 61% dos estudantes relatou que a dor dentária tinha um grande 

impacto na qualidade de vida. No entanto, 1/5 da amostra obtida nessa pesquisa, foi ao dentista há 

mais de um ano. Além disso, 6% dos participantes nunca havia ido a um dentista com 12 anos, dado 

esse preocupante visto que a proporção de entrevistados é menor, diante de 18,1% em todo Brasil 

(Brasil,2012). Além disso, a nossa pesquisa relatou que 64,8% dos jovens estavam insatisfeitos com sua 

saúde bucal e que tiveram um alto impacto na qualidade de vida.  

O acesso aos serviços de saúde bucal da amostra é de responsabilidade de dezoito centros de saúde 

implantadas no referido município. De acordo com informações obtidas por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, todas as referidas prestam serviços de atenção básica para os adolescentes, sendo 

os mesmos voltados a prevenção, promoção e recuperação da saúde. Além disso, 50% das unidades 

possuem de 2 a 4 dentistas. São 11 dentistas atuantes em todo município, os quais 50% atuam de 8 a 

20 horas semanais, sendo essas horas cumpridas em forma de rodízio em todas as unidades de saúde. 

Por esse viés, nota-se que a oferta de serviços ainda é baixa no município, visto que o mesmo possui 27 

unidades que ofertariam serviços odontológicos. Porém, nove dessas, não possuem liberação da 

vigilância sanitária ou tiveram compressores furtados em anos anteriores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados mostraram que o acesso aos serviços odontológicos e sua utilização podem estar 

associadas à qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos jovens, seja ela de forma psicológica ou 

social, sendo essa em qualquer nível socioeconômico. Além disso, é notório que a classe mais 

desfavorecida acaba sendo a mais atingida pelas doenças dentárias e assim, possuem uma pior 

qualidade de vida.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 

2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.– Brasília : Ministério da Saúde, p.1-116, 2012.  

RODRIGUES, M.E.J. A Importância da odontologia para a saúde da população. Revista Sustinere, v. 3, n. 

2, p. 191-192, 2015  



 
 

  

P
ág

in
a 

6
5

0
 

PILOTTO, L.M.; CELESTE, R. K. Tendências no uso de serviços de saúde médicos e odontológicos e a 

relação com nível educacional e posse de plano privado de saúde no Brasil, 1998-2013. Cad. Saúde 

Pública , v.34, n.4, p. 1-11, 2017.  

 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): n. 2.193.875 

 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

6
5

1
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DO LOCAL DE 

OCORRÊNCIA DOS ÓBITOS POR DIARREIA, CID A09, DOS 

RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, NO ANO DE 

2018 - PROJETO PILOTO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Weber do Amaral.   

COAUTORES: Aline da Silva Réas, Ana Greicy Possan Galvan,  Ana Katharina Dalbosco, Caroline Schiochet 
Verza, Eduardo Toaza , Felipe Pierezãn,  Júlia Mognon Mattiello, Leonardo Sérgio Chiodi Mroginski, 
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ORIENTADOR: Júlio Augusto de Souza Mota. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Diarreia é definida como a eliminação de fezes moles ou líquidas três vezes por dia ou um número de 

vezes superior ao normal do indivíduo1. As etiologias de diarreia são divididas entre causas infecciosas 

e não infecciosas, sendo as infecciosas as mais comuns na diarreia aguda1. 

Sabe-se que as maiores taxas de incidência e mortalidade de diarreia ocorrem em áreas com piores 

condições de suprimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo3. 

Já que a diarreia é uma condição frequente entre a população, a Liga Acadêmica de Medicina de Família 

e Comunidade, da UPF, realizou a análise do perfil sociodemográfico e do local de ocorrência dos óbitos 

por diarreia, CID A09, dos residentes do município de Passo Fundo, no ano de 2018. Com isso, pretende-

se conhecer essas características, para, então, elencar fatores de risco modificáveis, a partir da 

identificação de elementos de risco, e planejar ações preventivas e intervencionais. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A diarreia é uma doença de transmissão fecal-oral, autolimitada, evitável, de simples manejo domiciliar 

com a SRO e que não exige tecnologia de ponta, nem custos tão relativamente elevados 2. No entanto, 

ela continua sendo causa de morte entre a população. Levando isso em consideração, a Liga Acadêmica 

de Medicina de Família e Comunidade da UPF, desenvolveu o projeto de pesquisa "Óbitos por diarreia, 

dos residentes do município de Passo Fundo, de 2008 a 2018: análise do perfil sociodemográfico". 

Este relato baseia-se apenas no estudo dos óbitos do ano de 2018, como um piloto para o 

desenvolvimento do projeto como um todo. Trata-se de uma análise epidemiológica descritiva 

transversal retrospectiva. Cuja população de estudo são os moradores de Passo Fundo no ano de 2018 

e a amostra são os residentes em Passo Fundo, falecidos como causa CID A09 no ano de 2018. A coleta 

de dados pré-existentes, foi realizada no banco de dados do SUS, disponível no endereço eletrônico do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), do Ministério da Saúde, no mês de Julho de 2020. As 

variáveis selecionadas para análise foram: idade, sexo, cor, escolaridade, estado civil e o local de 

ocorrência dos óbitos por diarreia, CID A09, dos residentes do município de Passo Fundo do ano de 

2018. 

Os resultados apresentados no anexo mostram que, dos 5 óbitos por diarreia, CID A09, dos residentes 

do município de Passo Fundo do ano de 2018, quanto à faixa etária, um foi entre 50 a 59 anos, sendo 

que o restante, 4, estava entre 80 anos ou mais. Quanto à estratificação por sexo, foram 2 óbitos no 

sexo masculino e 3 óbitos no sexo feminino. A totalidade dos óbitos, 5, foi estratificada na cor branca. 

Em relação à escolaridade, 2 tinham de 4 a 7 anos de estudo e 3 tinham de 8 a 11. Já em relação ao 

estado civil, 2 eram solteiros, 1 casado e 2 viúvos. Por fim, todos os óbitos ocorreram no ambiente 

hospitalar. 

A partir disso, pode-se observar que, no ano de 2018, as variáveis sexo, escolaridade e estado civil não 

apresentam uma diferença significativa que possa auxiliar estudantes e profissionais a elencarem 

fatores de risco que possam prevenir esses óbitos. Por outro lado, percebe-se uma predominância dos 

óbitos em idosos, brancos e em ambiente hospitalar, o que faz com que se possa planejar ações 

preventivas e intervencionais focadas nessas variáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse estudo piloto mostrou uma maior relevância das variáveis faixa etária, cor e local de ocorrência 

dos óbitos para a identificação de fatores de riscos que possam ajudar a planejar ações preventivas e 

intervencionais com o intuito de evitar óbitos por diarreia. Diante desses resultados, a proposta se dará 

de forma ampliada, através do projeto de pesquisa que irá analisar o período de 2008 até 2018. 

 

REFERÊNCIAS: 

(1)Diarrhoeal disease. World Health Organization. 2 de maio de 2017. Disponível em: 

<https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>. Acesso em 21 de jun. de 

2020. 
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(2)MELLI, L. C. F. L.; WALDMAN, E. A. Tendência temporal e desigualdades na mortalidade por diarreias 

em menores de 5 anos. Jornal de Pediatria, v. 85, n. 1, p. 21–27, 2009.  

(3)SILVA-JOVENTINO, E. et al. Condições sociodemográficas e sanitárias na auto-eficácia materna para 

prevenção da diarréia infantil. Rev Salud Publica (Bogota), v. 15, n. 4, p. 542–554, 2013. 

 

ANEXOS 

Óbitos por Residência segundo Município 
Município: 431410 Passo Fundo 
Categoria: CID-1O: A09 Diarreia e gastroenterite origem infecciosa presumida 
Período 2018 
 
ESTRATIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Município 50 a 59 anos 80 anos ou mais Total 

Total 1 4 5 
431410 Passo Fundo  1  4 5 

 
ESTRATIFICAÇÃO POR SEXO 

Município Masculino Feminino Total 

Total 2 3 5 
431410 Passo Fundo 2 3 5 

 
ESTRATIFICAÇÃO POR COR 

Município Branca Total 

Total 5 5 
431410 Passo Fundo 5 5 

 
ESTRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE 

Município 4 a 7 anos 8 a 11 anos Total 

Total 2 3 5 
431410 Passo Fundo 2 3 5 

 
ESTRATIFICAÇÃO POR ESTADO CIVIL 

Município Solteiro Casado Viúvo Total 

Total 2 1 2 5 
431410 Passo 

Fundo 
2 1 2 5 

 
ESTRATIFICAÇÃO POR LOCAL DE OCORRÊNCIA DO ÓBITO 

Município  Hospital Total 

Total  5 5 
431410 Passo Fundo  5 5 
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SARNA NOTOÉDRICA EM COELHO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natalí Miotto 

COAUTORES:  Ana Carolina Pulh, Iohane Paula Sckalei, Julia Rossi 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bortolini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Segundo LARSSON e LUCAS, 2019, a sarna notoédrica e ainda “sarna de cabeça e pescoço” é uma doença 

parasitária, contagiosa, não sazonal, sem predileção por raça, sexo ou idade que acomete os gatos, cães, 

roedores e, eventualmente pode causar doença transitória no homem. O agente etiológico é o ácaro do 

gênero Notoedres, pertencente à Classe Arachnida, Ordem Acarina, Subordem Sarcoptiforme, Família 

Sarcoptidae (FRASER et al., 1991; BRUM, 2007). O ácaro é morfologicamente similar ao Sarcoptes scabiei 

(agente etiológico da escabiose canina), assim como o seu ciclo evolutivo, que têm duração aproximada 

de 20 dias (MONTEIRO, 2010). É considerada uma enfermidade intensamente pruriginosa. Entretanto, 

alguns autores afirmam que a intensidade do prurido pode ser bastante variável e isso pode estar 

associado ao hábito “lambedor” e “não coçador” (LARSSON &amp; LUCAS, 2019). As lesões cutâneas 

são representadas por pápulas eritematosas, pruriginosas e densas crostas amarelo-acinzentadas. A 

pele torna-se hiperqueratótica e liquenificada, principalmente na região cefálica (LARSSON &amp; 

LUCAS, 2019). O presente trabalho teve como objetivo relatar o diagnóstico de sarna notoédrica 

(escabiose felina) em um coelho doméstico apresentando lesões na pele, perda de pelo e prurido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um coelho, macho, adulto, não 

castrado, da raça Lion. Com queixa inicial de lesões na pele, nas regiões das patas, orelhas e nariz, perda 

de pelos e coceira lesional há 30 dias. Além disso, foi notado pelo tutor emagrecimento, prostração e 

hiporexia ultimamente. Na história pregressa foi relatado que há seis meses o animal havia sido 

diagnosticado com sarna notoédrica e tratado com selamectina intradermal 6%, uma vez por mês 

durante três meses e apresentou resposta positiva. No entanto, apresentou recidiva. Ainda, era 
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intradomiciliar e tinha como contactantes um cão e humanos, que não apresentavam lesões. No exame 

físico, os parâmetros vitais apresentavam se de acordo com os parâmetros quantitativos e qualitativos 

de referência para a espécie e escore corporal 3/5, também, idealizado como adequado. Já no exame 

dermatológico foi evidenciada a presença de lesões alopécicas, crostosas e pruriginosas (grau 7/10) no 

plano nasal (Figura 1A), dígitos (Figuras 1B e 1C) e orelhas. Diante das informações clínicas, foi solicitado 

o exame de raspado cutâneo profundo para a pesquisa de ectoparasitas (Figura 1D). No qual, foi 

evidenciado a presença dos ácaros. Desta forma, através da história pregressa e dos achados clínicos e 

laboratoriais o diagnóstico sugestivo foi de sarna notoédrica. O tratamento de eleição foi a 

administração de ivermectina, na dose de 0,2 mg/kg, pela via subcutânea com intervalo de 14 dias. O 

paciente retornou em 21 dias com ausência das lesões. Entretanto, não foi indicado o tratamento 

ambiental e requisitado novo exame parasitológico cutâneo para verificar o extermínio dos ácaros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Segundo a literatura, o uso da ivermectina é eficaz para o tratamento da sarna notoédrica. Neste caso, 

não obtivemos nenhuma informação da evolução após os 21 dias de tratamento. O acompanhamento 

nesses casos é muito importante, pois algumas medidas poderiam ter sido iniciadas com a abordagem 

terapêutica indicada, para evitar recidiva ou recorrência e, também, a infestação dos contactantes por 

se tratar de uma das principais zoonoses cutâneas. Em vista disso, é extremamente importante a visão 

de saúde única (humano, animal e ambiente) do médico veterinário. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRUM,  L.  C.  et  al.  Principais  dermatoses  zoonóticas  de  cães  e  gatos. Revista Clínica  Veterinária. 

Ano XII, n. 69, p.29-46, jul./ago. 2007. 

FRASER,  C.  C.;  MAYS,  A.  (Ed.) Manual  Merck  de  veterinária: um  manualde  diagnóstico, tratamento, 

prevenção e controle de doenças para o veterinário. 6ª edição. editora Rocca. São Paulo-SP. 1991. 

LARSSON, C.; LUCAS, R. Tratado  de  Medicina  Externa  Dermatologia  Veterinária.  2a  edicao. Interbook, 

2019. 

MONTEIRO, S. G. Parasitologia na medicina veterinária. São Paulo: Roca, 2010.  31p. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Coelho, macho, adulto, da raça Lion e diagnóstico de Sarna notoédrica. Lesões alopécicas, 

crostosas e pruriginosas no plano nasal (A), dígitos (B e C). Raspado cutâneo profundo 

apresentando o ácaro Notoedres cati (Figura D). 

A          B 

C            D 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O envelhecimento populacional é a mudança demográfica mais visível do início do século XXI, sendo o 

resultado da evolução das diversas áreas de saúde, o que incluiu, o  desenvolvimento dos antibióticos, 

vacinas, melhorias no saneamento básico, entre outros fatores 2,5. Dessa maneira, os idosos e os 

fatores associados ao  envelhecimento saudável se tornaram objetos de estudo de todas áreas da saúde 

De fato, estudos com abordagem multidisciplinar são cada vez mais importantes nas pesquisas sobre o 

envelhecimento populacional.  O presente estudo objetivou avaliar a associação entre as unidades 

dentárias funcionais (UDFs) e o estado nutricional de idosos.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para tanto, um estudo transversal observacional que incluiu 569 idosos das cidades de Veranópolis e 

Cruz Alta/RS, Brasil, foi conduzido. Número de dentes foi verificado pela contagem dos dentes 

presentes. Unidades dentárias funcionais (UDFs) foram definidas como pares de dentes antagonistas. O 

estado nutricional dos idosos foi avaliado por meio de Mini-Avaliação nutricional (MAN). Além disso, 

foram coletados dados sociodemográficos, comportamentais e de histórico médico e odontológico. 

Idosos foram divididos em eutróficos e em risco nutricional (risco de desnutrição e desnutridos). 
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Múltiplos modelos multivariados foram realizados, por meio da regressão de Poisson com variância 

robusta, considerando as diversas definições de UDFs (totais, anteriores, pré-molares e molares). Em 

relação ao número de dentes presentes, foi constatado que a cada dente presente em boca, o indivíduo 

possui 2% menor razão de prevalência (RP) de apresentar  risco nutricional (p=0.025). Em relação as 

UDFs totais, para cada UDFs, houve uma diminuição de 5,2% da RP do idoso ter risco nutricional. 

Nenhuma associação significativa foi encontrada para a UDF anterior (RP: 0,946: IC95%: 0,882 - 1,014). 

Já para as UDFs pré-molares e molares, observou-se, respectivamente, uma redução de 17,5% e 25,2% 

para o idoso ter risco nutricional (p<0,05). O presente estudo verificou a associação entre menor 

quantidade de dentes presentes e orisco nutricional. Ficou demonstrado que a cada dente presente, 

diminui a RP do idoso apresentar risco nutricional. Os resultados do presente estudo corroboram com 

a literatura, uma vez que esta demonstra que o número e a distribuição dos dentes naturais presentes 

determinam a eficácia da mastigação e da deglutição. Além do número de dentes, o presente estudo 

também demonstrou uma associação estatisticamente significativa entre o número de UDFs, 

especialmente as UDFs posteriores, e  uma menor RP para risco nutricional. Nesse sentido, uma 

substituição alimentar tende a ocorrer em indivíduos com menos UDFs posteriores, que possuem 

tendência a ingerir mais “snacks”, gordura e carboidratos e menos vegetais, frutas, fibras, vitaminas e 

minerais. Aliado a isso, estudos que consideraram UDFs apontam que a ausência ou menor quantidade 

de pares de dentes em oclusão levam a uma maior chance de distúrbio nutricional, seja desnutrição  ou 

obesidade. Desse modo, podemos compreender o papel da função mastigatória adequada para a 

nutrição dos indivíduos. Foi encontrado que a mastigação pode influenciar o estado nutricional, no 

entanto, essa influencia vem de uma mudança na dieta, afetando a biodisponibilidade de nutrientes 

através dessa alteração dietética e não de deficiência de absorção de nutrientes, que geralmente estão 

ligadas a outras comorbidades.. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que a prevalência de risco nutricional foi elevada e ela esteve associada com o número de 

dentes presentes e de UDFs. O menor número de UDFs posteriores esteve  associado com o risco 

nutricional.       

 

REFERÊNCIAS: 

TONIAZZO, M.P.; AMORIM, P.S.; MUNIZ, F.W.M.G.; WEIDLICH, P. Relationship of nutritional status and 

oral health in elderly: Systematic review with meta-analysis. Clin Nutr., v.37, n.3, p.824-830, 2018.   

YOSHIDA, M.; KIKUTANI, T.; YOSHIKAWA, M.; TSUGA, K.; KIMURA, M.; AKAGAWA, Y. Correlation 

between dental and nutritional status in community-dwelling elderly Japanese. Geriatr Gerontol Int., 

v.11, n.3, p.315-319, 2011.  

PEYRON, M.A.; WODA, A.; BOURDIOL, P.; HENNEQUIN, M.  Age-related changes in mastication. Journal 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PREVALÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA ENTRE 

MULHERES ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathyelle Maria de Oliveira Cândido 

COAUTORES:  Tainara Tonatto, Joel Silva da Rosa, Ivana Loraine Lindemann, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Daniela Teixeira Borges.  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

 A mamografia é um exame de rastreamento do câncer de mama e avaliação de doenças mamárias 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Sua realização é recomendada bianualmente para mulheres 

entre 50 e 69 anos, podendo ser solicitada pelo médico se houver necessidade de investigação de 

alteração na mama ou sintomatologia (BRASIL, 2010). O câncer de mama é um dos mais frequentes no 

mundo e comum entre as mulheres. No Brasil, pelo fato da doença ser geralmente diagnosticada em 

estágios avançados, as taxas de mortalidade mantêm-se elevadas (MIGOWSKI et al., 2018). Para o ano 

de 2018 foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama. Em 2015, 15.593 mulheres e 187 

homens vieram a óbito devido a essa neoplasia (INCA, 2018). Nesse cenário, destaca-se a importância 

da mamografia para sua prevenção, permitindo sua detecção e tratamento precoce. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi verificar a prevalência de realização de mamografia e a sua relação com outras 

variáveis.  
 

DESENVOLVIMENTO: 

Esse trabalho é um recorte de um estudo transversal realizado na rede de Atenção Primária de Saúde 

(APS) da cidade de Passo Fundo-RS. Os dados foram coletados no período de 27/05 até 23/08 de 2019, 

por estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), previamente 

treinados, por meio da aplicação de questionário a adultos e idosos que aguardavam atendimento na 

rede urbana de APS. Posterior à dupla digitação e validação dos dados no programa EpiData, a análise 

foi realizada no programa PSPP (ambos de livre distribuição). O protocolo de estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFFS - Parecer n° 3.219.633.  A amostra foi 

constituída por 1.443 adultos e idosos, sendo 985 mulheres, população alvo deste estudo. Dentre elas, 
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74,2% apresentaram idade entre 25 e 64 anos, 65,4% de cor da pele branca, 70,6% possuíam cônjuge, 

44,5% com ensino fundamental, 59% exerciam atividade remunerada, 74,4% com renda per capita 

acima de um salário mínimo, 68,9% com peso corporal inadequado, 60,5% não praticavam atividade 

física, 82,9% eram não tabagistas e 76,8% não consumiam bebida alcóolica. Em relação à autopercepcão 

de saúde 51,8% a consideravam positiva, 54,1% se automedicavam, 73,8% eram sexualmente ativas, 

67,5% não possuíam o hábito de usar preservativo, 94,3% realizaram o Papanicolau (pelo menos uma 

vez na vida) e apenas 57,7% fizeram o exame de mamografia, sendo o principal motivo da não realização 

desse último o desinteresse ou esquecimento para 45,6%, seguido pela falta de solicitação médica, 

29,1%. Da amostra, 92,8% não gestavam, 97,4% possuíam filhos, sendo que 56,4% possuíam até 2. Foi 

observada diferença estatística significativa na frequência de realização da mamografia (ao menos uma 

vez na vida) em relação às variáveis idade, situação conjugal, escolaridade, atividade remunerada, 

renda, prática de atividade física, consumo de bebida alcóolica, autopercepção da saúde, 

automedicação, vida sexual ativa, hábito de usar preservativo, realização de Papanicolau, ser gestante, 

ter filhos e número de filhos (Tabela 1). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desse modo, evidencia-se que os fatores socioeconômicos e hábitos de vida relacionam-se com o 

autocuidado e a prevalência de realização do exame de mamografia, sendo fundamentais as campanhas 

de conscientização e a abordagem das equipes de atenção primária visando a prevenção da saúde das 

mulheres brasileiras, através de políticas públicas direcionadas à APS. 
 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, 2010. Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica: Rastreamento. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_primaria_29_rastreamento.pdf.  

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). 2018. Ministério da saúde. Instituto Nacional do Câncer. 
Disponível em https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero.  

MIGOWSKI, Arn et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II - Novas 
recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 34, n. 6, e00074817, 2018. 
 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, parecer número 3.219.63 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

6
6

2
 

ANEXOS 

Tabela 1 - Prevalência de mamografia e distribuição conforme outras características em uma 

amostra de mulheres atendidas na Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 

(n=985). 

 Realizou Não realizou  

Variáveis n % n % p* 

Idade (anos completos)     p<0,001 

20-49 183 32,4 382 67,6  

50-69 313 93,4 22 6,6  

≥ 69 69 88,5 9 11,5  

Situação Conjugal     p<0,001 

Com companheiro 376 54,4 315 45,6  

Sem companheiro 189 65,8 98 34,2  

Escolaridade     p<0,001 

Ensino fundamental 275 67,1 135 32,9  

Ensino médio 138 43,7 178 56,3  

Ensino superior ou mais 106 54,4 89 45,6  

Exerce atividade remunerada     p<0,001 

Não 368 63,4 212 36,6  

Sim 199 49,5 203 50,5  

Renda familiar per capita     p<0,001 

Até 1 salário mínimo 369 54,3 311 45,7  

Acima de 1 salário mínimo 163 69,4 72 30,6  

Prática de atividade física     p<0,001 

Não 305 51,5 287 48,5  

Sim 262 67,4 127 32,6  

Consumo de bebida alcoólica     0,005 

Não  453 60,2 300 39,8  

Sim 113 49,6 115 50,4  

Autopercepção de saúde     p<0,001 

Positiva 233 46,2 271 53,8  

Negativa 330 70,2 140 29,8  

Automedicação     0,002 

Não 284 63,1 166 36,9  

Sim 283 53,2 249 46,8  

Vida sexual ativa     p<0,001 
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*Teste do qui-quadrado, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

  

Não 209 81,3 48 18,7  

Sim 355 49,2 367 50,8  

Hábito de usar preservativo     0,004 

Não  258 52,8 231 47,2  

Sim 97 41,3 138 58,7  

Exame Papanicolau     p<0,001 

Não 13 23,2 43 76,8  

Sim 554 59,8 372 40,2  

Gestante     p<0,001 

Não 558 61,3 353 38,7  

Sim 9 12,7 62 87,3  

Tem filhos     p<0,001 

Não  4 17,4 19 82,6  

Sim 533 61,0 341 39,0  

Número de filhos     p<0,001 

1 97 45,8 115 54,2  

2 181 64,9 98 35,1  

3 117 62,2 71 37,8  

4 ou mais 138 70,8 57 29,2  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PREVALÊNCIA DE DESLOCAMENTO ATIVO E SUA RELAÇÃO 

COM DOENÇAS CARDIOMETABÓLICAS EM USUÁRIOS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathyelle Maria de Oliveira Cândido  

COAUTORES: Janaina Ribeiro França, Ueslei Mossoi Tribino, Gustavo Olszanski Acrani, Ivana Loraine 
Lindemann 

ORIENTADOR: Shana Ginar da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Estudos demonstram que a prática de atividade física está inversamente relacionada ao risco de 

morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis (LEE et al., 2012). Dentre os quatro domínios 

da atividade física destaca-se o do deslocamento. Evidências científicas apontam uma associação 

inversa entre o modo de deslocar-se ativamente (a pé e/ou bicicleta) com indicadores de obesidade, 

níveis de triglicerídeos, resistência à insulina, pressão arterial e risco cardiovascular (BASSET et al., 2008; 

HU et al., 2003). No entanto, apesar das evidências positivas à saúde, são escassas as investigações 

sobre essa relação, especialmente entre usuários da Atenção Primária à Saúde (APS). Assim, esse estudo 

teve como objetivo estimar a prevalência de deslocamento ativo e a sua relação com doenças 

cardiometabólicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Métodos 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, realizado no período de maio a agosto de 2019, com 

adultos e idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos nas 34 unidades urbanas da APS 

do município de Passo Fundo, RS. Os dados foram coletados por estudantes do Curso de Medicina, 

previamente treinados, por meio da aplicação de questionário desenvolvido para o estudo, a pacientes 

que aguardavam atendimento no serviço. As formas de deslocamento foram avaliadas com base na 
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questão: Na maioria das vezes, como você se desloca para ir de um lugar ao outro no dia a dia? As 

opções de resposta englobaram: (1) a pé, (2) de bicicleta, (3) de ônibus, e (4) de carro/moto. 

Posteriormente, a variável foi dicotomizada em deslocamento ativo (a pé/bicicleta) e inativo 

(ônibus/carro/moto). Como desfechos foram incluídas cinco doenças cardiometabólicas (diagnóstico 

médico autorreferido) e, para análise dessa distribuição, de acordo com a exposição deslocamento 

ativo, foi empregado o Teste de Qui-quadrado considerando-se estatisticamente significantes valores 

de p<0,05. 

Resultados e discussão 

A amostra foi constituída de 1.443 usuários, com predomínio do sexo feminino (71%), idade entre 18 e 

59 anos (72%), cor da pele branca (64,8%) e renda mensal inferior ou igual a 1 salário mínimo (71,2%). 

Em relação ao deslocamento ativo, constatou-se uma prevalência de 34,5%, sendo que 33,2% dos 

usuários relataram se deslocar a pé e 1,3% de bicicleta. Conforme demonstrado na Tabela 1, observou-

se uma relação inversa entre indivíduos que referiram se deslocar de forma ativa e o diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 (p=0,010) e de excesso de peso (p=0,006). Não foi observada diferença 

significativa entre deslocamento ativo e doenças cardiovasculares (p=0,222), hipertrigliceridemia 

(p=0,912) e hipertensão arterial sistêmica (p=0,464). Embora tenha se verificado que apenas 1/3 dos 

indivíduos referiram se deslocar de forma ativa, evidenciou-se uma relação importante entre o 

deslocamento ativo e duas das DCNT analisadas. Bassett Jr. et al. (2008) mostraram uma relação inversa 

entre obesidade e transporte ativo, sugerindo que este hábito pode ser um dos fatores que explicam as 

diferentes taxas de excesso de peso encontradas entre Estados Unidos, Austrália, Canadá e alguns 

países da Europa, comparação permitida devido à similaridade nos padrões de vida nestes lugares. Além 

disso, estudos internacionais demonstraram que o deslocamento ativo está relacionado à redução do 

risco de diabetes para a população em geral (HU et al., 2003). Logo, os resultados obtidos neste estudo 

se assemelham aos achados descritos na literatura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Infere-se que o deslocamento ativo se constitui como um importante fator protetor para essas doenças. 

Compreender essa relação é imprescindível para o processo educativo realizado pela APS, a fim de criar 

ações intersetoriais que informem e viabilizem a prática de deslocamento ativo, posto que é uma 

atividade comumente utilizada na vida diária e em maior escala do que outros exercícios físicos.   

 
REFERÊNCIAS: 

BASSETT, D. R. et al. Walking, Cycling, and Obesity Rates in Europe, North America, and Australia. 
Journal Of Physical Activity And Health, [S.L.], v. 5, n. 6, p. 795-814, nov. 2008.  

HU, G. et al. Occupational, commuting, and leisure-time physical activity in relation to risk for Type 2 
diabetes in middle-aged Finnish men and women. Diabetologia, [S.L.], v. 46, n. 3, p. 322-329, 6 fev. 
2003.  
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LEE, I-Min. et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an 
analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet, [S.L.], v. 380, n. 9838, p. 219-229, 2012. 

 

 O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul – Parecer nº 3.219.633. 

 
 ANEXOS  

Tabela 1 - Relação entre deslocamento ativo e doenças cardiometabólicas em adultos e idosos atendidos na 
Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 (n=1.365). 

                       Hipertensão arterial sistêmica 
 Sim   Não   

 n %  n % p 
Deslocamento       0,464 

Ativo 190 38,2  307 61,8   
Inativo 380 40,2  565 59,8   

 
                       Diabetes mellitus tipo 2 
 Sim   Não   

 n %  n % p 
Deslocamento       0,010 

Ativo 27 6,1  415 93,9   
Inativo 88 10,4  758 89,6   

 
                       Doenças cardiovasculares 
 Sim   Não   

 n %  n % p 
Deslocamento       0,222 

Ativo 64 12,9  433 87,1   
Inativo 144 15,3  800 84,8   

 
                      Excesso de peso 
 Sim   Não   

 n %  n % p 
Deslocamento       0,006 

Ativo 160 32,3  336 67,7   
Inativo 374 39,6  571 60,4   

 
                              Hipertrigliceridemia 
 Sim   Não   

 n %  n % p 
Deslocamento       0,912 

Ativo 94 18,9  403 81,1   
Inativo 181 19,2  764 80,9   
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ESTRATÉGIAS NÃO-FARMACOLÓGICAS ADOTADAS A NÍVEL 

NACIONAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA POR COVID-19: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pamela Borelli.  

COAUTORES: Beloni Bordignon Savaris, Dáfne dos Santos Ribeiro, Helenice de Moura Scortegagna. 

ORIENTADOR: Daniela Ramos Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A comunidade científica estuda as infecções pelo coronavírus desde 1960, sendo conhecidos sete 

principais tipos deste vírus em humanos, dentre eles, o mais recente SARS-CoV-2. Os primeiros casos 

notificados foram em 31 dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2020) identificou a necessidade de alertar a população para um possível risco de 

pandemia, que em pouco tempo foi oficializado, observando o comportamento errático de 

disseminação do vírus pelo mundo. Este cenário complexo impôs desafios adicionais às vigilâncias 

epidemiológica e sanitária, às relações internacionais e à programação de políticas públicas. A pandemia 

do novo coronavírus tornou-se uma emergência de saúde pública, sendo responsável até o momento 

por  aproximadamente 22.218.441 casos confirmados e 782.890 mortes (OMS, 2020). Sendo assim, este 

estudo teve como objetivo buscar na literatura nacional as estratégias não farmacológicas adotadas no 

controle da pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Após a descoberta do SARS-CoV-2, muitas ações precisaram ser realizadas para auxiliar a população no 

enfrentamento do vírus, como tentativa de dirimir o impacto causado pelo mesmo. Para isso foram 

mobilizadas as vigilâncias epidemiológica, sanitária e os poderes políticos e de saúde, para criarem 

estratégias não farmacológicas no controle da pandemia. A primeira estratégia, dentre as mais 

importantes, foi  a ampliação do mapeamento e da  testagem dos casos suspeitos. Inicialmente o Brasil 
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não possuía exames suficientes para a testagem em larga escala. No entanto, atualmente o país já conta 

com dois diferentes métodos de testagem, como Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da 

Polimerase (RT-PCR) coletado com o swab e a Sorológica, que detecta a presença de anticorpos para 

coronavírus na amostra de sangue (Fonte: Fiocruz). A segunda estratégia foi a organização da ocupação 

de leitos. Sabe-se que a razão de leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) é de 7,1 leitos por 100.000 

habitantes, porém, o SUS sofreu modificações importantes ao longo do tempo, o que fez com que o país 

necessitasse de investimento emergencial para o cenários de pandemia (RAFAEL; NETO; 2020). A 

terceira estratégia foi a mobilização da população, para o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s), como a máscara facial, o estímulo a adoção da técnica de higienização das mãos e o 

distanciamento social. Um estudo brasileiro mostrou que atualmente, a manutenção e o fortalecimento 

das atuais medidas de distanciamento social, quarentena e isolamento de casos é absolutamente 

necessário para evitar o colapso dos sistemas de saúde no país (AQUINO; SILVEIRA; 2020). As pesquisas 

defendem que quanto mais restritivas, maior a capacidade dessas medidas reduzirem o número de 

indivíduos afetados, facilitando o alcance do fim da pandemia. Entretanto, há de se observar uma 

problemática importante, que é a taxa de desemprego e emprego informal, em decorrência dos 

impactos do fechamento do comércio e paralisação dos serviços. A pandemia do novo Coronavírus 

ainda está em fase ascendente em todos os estados brasileiros, frente à impossibilidade de controle 

imediato por meio de vacinação, o modo mais eficaz segundo a ciência é o isolamento social, além dos 

projetos de poder público como o mapeamento e as testagens.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, a implementação desses recursos populares é um grande desafio. As marcantes 

desigualdades sociais do país fazem com que as políticas públicas sociais sejam repensadas no Brasil, 

sobretudo, aquelas voltadas a proteção dos trabalhadores, investimentos no sistema de saúde e a 

garantia de proteção profissional. 

 

REFERÊNCIAS: 

AQUINO, E. M. L.; SILVEIRA, I. H.; PESCARINI, J. M. Medidas de distanciamento social no controle da 
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v. 25, 5 jun. 2020. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S1413-

81232020006702423. Acesso em: 18 ago. 2020. 

BUCKERIDGE, M. S.; JUNIOR, ARLINDO,  P. Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da 

pandemia da Covid-19, Estudos Avançados. v. 34, 10 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142020000200141&script=sci_arttext. Acesso em: 18 

ago. 2020. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEOS OZONIZADOS 
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INTRODUÇÃO: 

O ozônio (O3) é produzido a partir do oxigênio puro através de descargas elétricas e na medicina, pode 

ser utilizado em concentrações terapêuticas variadas. 

A ozonioterapia tem sido explorada como uma terapêutica integrativa no tratamento de muitas 

doenças crônicas e agudas, devido a sua capacidade de intervir no equilíbrio de oxirredução. O O3 por 

ser um potente oxidante, quando em contato com fluidos orgânicos, forma moléculas reativas ao 

oxigênio (estresse oxidativo) de forma controlada, que promovem eventos bioquímicos do metabolismo 

celular, proporcionando benefícios à reparação tecidual (TRAINA, 2008). 

O O3 pode ser incorporado em óleos vegetais e minerais para administração via tópica. Como há poucas 

informações sobre estabilidade e caracterização de óleos ozonizados, esse trabalho objetivou ozonizar 

óleo vegetal e mineral, e caracterizá-los fisico-quimicamente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram utilizadas amostras de óleo de girassol e óleo mineral. 

Cerca de 500 mL dos óleos foram ozonizados com o ozonizador, por 3h. Os óleos foram armazenados 

nas temperaturas de 4ºC, 24ºC, e 40ºC em geladeira e estufa, por 3 meses. As análises de viscosidade, 

pH, determinação de índice de peróxido, densidade, Espectroscopia de infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR) e comportamento reológico foram realizadas para todas as amostras em tempos pré-

determinados (de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias).  

As análises de viscosidade mostraram que as amostras seguem os Sistemas Newtonianos. O O3, de uma 

forma geral, aumentou a viscosidade dos óleos, porém, esse aumento, foi mais pronunciado no  óleo 
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vegetal de girassol, que no mineral. O pH e as análises de FTIR mostraram que as amostras, ao longo do 

tempo, mantiveram os mesmos resultados, demonstrando a estabilidade.  

Apenas o OG O3 (óleo de girassol ozonizado) 40°C no tempo de 60 dias apresentou uma diminuição do 

pH mostrando que óleos insaturados quando expostos a altas temperaturas e ao O3 sofrem degradação 

tornando-se mais ácidos pela ruptura da estrutura liberando ácidos graxos livres que acidificam o pH. O 

FTIR não mostrou diferenças entre as análises verificando pela sobreposição das bandas mostrando que 

não houve alteração estrutural nas amostras.  

Entre as análises realizadas, o IP (índice de peróxido) foi possível detectar as maiores diferenças entre 

as amostras por meio desta técnica. O IP foi mais alto nas amostras ozonizadas. A formação de IP foi 

menor nas amostras armazenadas a 4 °C, sendo esta temperatura considerada a ideal, para manter a 

melhor estabilidade dos óleos. Esse comportamento se repetiu em ambas as amostras OM (óleo 

mineral) e OG (óleo de girassol), porém, a formação de IP foi muito  maior no OG que no OM.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os óleos ozonizados mineral e de girassol  se apresentaram mais estáveis em temperaturas menores 

(4°C) ao longo do tempo. O óleo ozonizado apresentou menor formação de índices de peróxidos em 

relação ao óleo de girassol, apresentando  maior estabilidade      
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ratos. São Paulo. Tese [Doutorado em Odontologia] – Universidade de São Paulo; 2008. 

VALACCHI, G.; FORTINO, V.; BOCCI, V..The dual action of ozone on the skin. British Journal Of 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PLANTAS ORNAMENTAIS TÓXICAS: EDUCAÇÃO, SABERES E 

CUIDADOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Paula Martinelli  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao longo dos anos o ser humano vem transformando ideias de como utilizar a natureza de diversas 

formas, e uma delas é a utilização das plantas como ornamentais. Ornamental refere-se à decoração, 

ato de enfeitar, embelezar, assim, diversas plantas se destacam devido as suas características como 

flores e inflorescências vistosas, coloridas e perfumadas, folhagem de cores e texturas distintas, formato 

do caule, ou por seu aspecto geral. Entretanto, poucas pessoas conhecem é sobre o porquê que muitas 

plantas ao longo da sua evolução desenvolveram essas características tão chamativas.  

A presente pesquisa têm como objetivo trazer uma reflexão sobre como as plantas tóxicas ornamentais 

podem ser trabalhadas na educação para que sej a evitado acidentes com crianças em ambiente escolar 

e r esidencial. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nos estabelecimentos especializados (Floriculturas), de modo geral, as plantas ornamentais encontram-

se separadas para a escolha do consumidor como "plantas de sombra" ou "plantas de sol". Diversas 

espécies de “plantas de sombra” que apresentam folhas vistosas com cores vibrantes possuem algum 

tipo de toxina. No entanto, a informação sobre a toxicidade das plantas, na maioria das vezes não é 

repassada ao consumidor durante a compra do produto.  

As toxinas nas plantas, advêm de adaptações evolutivas adquiridas para evitar predação e herbivoria de 

animais em meio natural. Quando o homem domesticou diversas espécies de plantas tóxica para fins 

paisagísticos, muitas delas mantiveram suas toxinas em suas estruturas. 

De acordo com o SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas) “a cada 100 casos 

de intoxicação por plantas, 63 ocorrem em crianças menores de dez anos. A principal circunstância 
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relacionada às intoxicações por plantas é acidental e, portanto, passível de ser prevenida” (BOCHNER; 

LEMOS, 2017, p. 103). A prevalência de acidentes em crianças de 1 a 4 anos está advêm da curiosidade 

natural da idade, adotam um comportamento de permanente descoberta. 

Além de estar presente nos ambientes residenciais, no Brasil é comum a presença de plantas tóxicas em 

ambientes públicos, incluindo escolas. Caso um aluno sofra envenenamento devido a ingestão de planta 

tóxica, serão aplicadas penalidades aos responsáveis na esfera administrativa, penal e civil (SILVA et al. 

2017). 

Desta forma, se faz necessário uma complementação profissional na área da botânica aos gestores e 

paisagistas sobre a inserção dessas plantas em ambientes públicos. Ao mesmo tempo, são necessárias 

novas propostas pedagógicas, como a criação de espaços educativos na escola, para que as crianças 

ampliem o conhecimento sobre tais plantas, como por exemplo jardins educativos sobre plantas tóxicas, 

do qual poderia ser explorado tanto com o objetivo da prevenção quanto para a utilização e elaboração 

das aulas em Ciências (BOCHNER; LEMOS, 2017). 

Outra importante ação são campanhas preventivas em locais públicos que possam envolver a mídia, 

além da formação continuada sobre essa temática (BOCHNER; LEMOS, 2017). Através de programas, 

como o Saúde na Escola do Ministério da Saúde, é possível realizar uma articulação entre os setores da 

saúde e da educação. Tal fator possibilita que haja promoção e prevenção à saúde também no ambiente 

escolar. A organização e construção de oficinas pedagógicas se aproximam de tais ideais, uma vez que 

são destinadas ao público infanto juvenil, abordando temas que são considerados problemas de saúde 

pública, o que concede a este estudo características atuais, que visam a prevenção e promoção de saúde 

na escola (SALES, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O conhecimento prévio sobre quais espécies são mais apropriadas para determinados ambientes, 

favorece a prevenção de acidentes. Buscar orientações com especialistas (Botânicos) para melhor 

organizar e arranjar as plantas é o melhor caminho. 

A construção de hortos e oficinas pedagógicas em escolas são excelentes alternativas para prevenir 

intoxicações, pois atuam na promoção da saúde coletiva. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(        ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (        ) Relato de Caso 

 

APLICAÇÃO DO TESTE DA LINGUINHA EM NEONATOS DO 

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafaela Lucena de Oliveira 

COAUTORES: Luciéli Ferreira Morais 

ORIENTADOR: Laura Cristine Giacometti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

 O frênulo lingual é uma prega de túnica mucosa que conecta a língua ao assoalho da boca. No período 

embrionário, quando a apoptose dessa membrana não ocorre de modo devido, encontra-se excesso de 

tecido residual, ocasionando a anquiloglossia, popularmente conhecida como “língua presa”. O recém-

nascido que apresenta essa variação tem a amplitude dos movimentos de língua reduzida, assim como 

a deglutição, mastigação e fala comprometidas (MARTINELLI et al., 2013). Com isso, o Teste da Linguinha 

é o exame de triagem neonatal que visa detectar e encaminhar precocemente o frênulo alterado para 

tratamento necessário. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência da atuação no estágio 

extracurricular na aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês em um Hospital 

referência no Norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A lei 13.002/14 tornou obrigatória a aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês 

em todos os hospitais e maternidades. No Serviço de Fonoaudiologia, do Hospital São Vicente de Paulo, 

é utilizado como referência o Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês na sua versão 

adaptada para Triagem Neonatal, desenvolvido pela Fonoaudióloga Roberta Martinelli em 2016, 

conhecido como “Teste da Linguinha”. 

O Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês é composto por quatro itens. O primeiro auxilia 

a analisar a postura de lábio em repouso, que podem estar fechados, entreabertos ou abertos; o 

segundo, apresenta um modelo das tendência do posicionamento de língua durante o choro, podendo 
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ser na linha média, elevada, na linha média com elevação das laterais, ou a ponta da língua baixa com 

elevação das laterais; no terceiro pode-se observar a forma da ponta da língua quando elevada durante 

o choro ou na manobra de elevação, que se apresenta arredondada, com ligeira fenda ou com formato 

de “coração”; e por fim, o item em que analisamos a espessura do frênulo (classificada como delgada 

ou espessa), a inserção na língua (que pode estar no terço médio, entre o terço médio e o ápice ou no 

ápice), e a fixação no assoalho da boca, que pode ser visível a partir das carúnculas sublinguais ou da 

crista alveolar inferior. 

O Teste utiliza escores, com uma escala progressiva de pontuação, em que de zero a quatro 

comprovamos a normalidade, de cinco a seis é apontado como frênulo duvidoso, e de sete em diante é 

considerado alterado. Se for classificado como duvidoso, realizamos um acompanhamento da 

amamentação para analisar se realmente necessita de intervenção cirúrgica; enquanto, se 

reconhecermos como alterado, sendo perceptível a restrição dos movimentos da língua, encaminhamos 

para a liberação da mobilidade de língua, a qual pode ser feita através da frenotomia ou frenectomia, 

dependendo de cada caso, conforme conduta do cirurgião. Por isso, é imprescindível a detecção e 

diagnóstico antecipados do frênulo lingual alterado, pois é confirmado que ele compromete 

significativamente o aleitamento materno e outras funções, como a sucção, deglutição, respiração, e 

posteriormente, mastigação e fala; fora a interferência negativa no ganho nutricional do lactente 

(DUTRA et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta maneira, na prática diária com a Fonoaudiologia hospitalar, averiguamos que a Avaliação do 

Frênulo da Língua em Bebês – “Teste da Linguinha” é uma ferramenta essencial na triagem neonatal, 

sendo muito efetiva em direcionar o profissional que avalia o frênulo, e em proporcionar o diagnóstico 

e tratamento precoces da anquiloglossia, o que evita prejuízos como desmame precoce, baixo ganho 

de peso, e distorções nos sons da fala. 

 

REFERÊNCIAS: 
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MARTINELLI, R.L.C. et al. Validade e confiabilidade da triagem: "teste da linguinha". Rev. CEFAC, v. 18, 

n. 6, p. 1323-1331, Nov/Dez 2016. 

MARTINELLI, R.L.C.; MARQUESAN, I. Q.; BERRETIN-FELIX, G. Protocolo de avaliação do frênulo lingual 

para bebês: relação entre aspectos anatômicos e funcionais. Rev. CEFAC, v. 15, n. 3, p. 599-610, Mai/Jun 

2013. 

M.R.P., DUTRA et al. Indicadores de qualidade de triagem auditiva e de avaliação do frênulo lingual 

neonatal. CoDAS, v. 32, n. 3, p. 1-5, Jun 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

AUTOMEDICAÇÃO EM USUÁRIOS DE UNIDADES URBANAS DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raimundo Maurício dos Santos 

COAUTORES: Amauri Braga Simonetti, Eva Brenda Santos Silva, Gustavo Olszanski Acrani, Ivana 
Loraine Lindemann, Jéssica Pasquali Kasperavicius, Rafael Openkowski Ramires, Ueslei Mossoi Tribino. 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A automedicação é definida pela Organização Mundial da Saúde como a seleção e o uso de 

medicamentos sem a orientação de um médico ou dentista (ARRAIS et al., 2016). Com o intuito de curar 

doenças e de aliviar sintomas aparentemente brandos, comumente as pessoas adotam tal prática 

expondo-se a riscos como tratamento inadequado e possíveis intoxicações (DOMINGUES et al., 2017). 

À vista disso, o estudo teve como objetivo avaliar o hábito da automedicação em usuários da Atenção 

Primária à Saúde (APS). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal realizado em 34 unidades urbanas de APS de Passo Fundo, RS, no 

qual a automedicação foi avaliada por meio da pergunta: Você tem o costume de tomar remédio por 

conta própria, sem receita? A coleta de dados ocorreu de maio a agosto de 2019, por estudantes do 

Curso de Medicina, previamente treinados, por meio da aplicação de questionário a adultos e idosos 

que aguardavam atendimento médico nesses locais. Após dupla digitação e validação pelo software free 

EpiData, foi realizada estatística descritiva pelo software free PSPP, calculada a prevalência da 

automedicação (Intervalo de Confiança de 95% - IC95) e verificada a diferença da distribuição do 

desfecho em relação às variáveis sexo, idade, cor da pele autorreferida, escolaridade, renda e 

multimorbidade (teste do qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). A multimorbidade foi definida 

como duas ou mais doenças crônicas, identificadas por diagnóstico médico autorreferido de obesidade, 
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diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e doença 

cardíaca. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob Parecer de nº 3.219.633. A amostra foi constituída de 

1.365 usuários e, quanto ao perfil socioeconômico, observou-se, conforme demonstrado na Tabela 1, 

predomínio de mulheres (69,4%), com idade entre 18 e 59 anos (70,4%), cor da pele branca (64,8%), até 

8 anos de escolaridade (47,1%), com cônjuge (71,3%), renda de até um salário mínimo (70,7%), excesso 

de peso (65%) e com até uma doença crônica (57,7%). A prevalência da automedicação foi de 51% (IC95 

48-54), com diferenças significativas em relação ao sexo, idade e multimorbidade (Tabela 2). Constatou-

se, portanto, que a prevalência de automedicação observada foi inferior a encontrada em pesquisas 

semelhantes onde os resultados demonstraram 67,6, 79 e 83%. Uma possível explicação para essa 

distinção seria a diferença no acesso a tratamentos médicos de cada população (SELVARAJ et al., 2014 

apud DELGADO; VRIESMANN, 2018). Além disso, pode-se justificar o maior uso de fármacos sem receita 

pelo sexo feminino devido a questões ginecológicas e pela maior prática de autocuidado (PONS et al., 

2017; ARRAIS et al., 2016 apud DELGADO; VRIESMANN, 2018). No tocante à multimorbidade, não foi 

prevalente a automedicação nos entrevistados, possivelmente devido ao fato de ser comum pessoas 

com doenças crônicas necessitarem de um acompanhamento médico periódico e dessa forma, 

utilizarem somente medicamentos vendidos sob prescrição médica (DOMINGUES et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a automedicação é frequente entre usuários da APS, demandando atenção por parte dos 

profissionais no sentido de criar e implementar ações de educação em saúde que visem conscientizar 

as pessoas sobre a importância do uso racional dos medicamentos. 
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BRASILEIRA. Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 12, n. 11, p. 57-75, 2018.  

DOMINGUES, P. H. F. et al. Prevalência e fatores associados à automedicação em adultos no Distrito 

Federal: estudo transversal de base populacional. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 26, n. 2, p. 319-

330, June 2017.  
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ANEXOS 

 *Salário mínimo = R$ 998,00. 

  

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos e idosos atendidos na Atenção Primária à 

Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 (n=1.365). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 418 30,6 

Feminino 947 69,4 

Idade em anos completos (n=1.361)   

≥60 403 29,6 

18-59 958 70,4 

Cor da pele autorreferida (n=1.359)   

Outras 478 35,2 

Branca 881 64,8 

Escolaridade em anos (n=1.261)   

≤8 594 47,1 

9-11 415 32,9 

≥12 252 20,0 

Situação conjugal (n=1.358)   

Sem cônjuge 390 28,7 

Com cônjuge 968 71,3 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=1.278)   

>1 374 29,3 

≤1 904 70,7 

Excesso de peso (n=1.196)   

Não 419 35,0 

Sim 777 65,0 

Multimorbidade   

Não 788 57,7 

Sim  577 42,3 
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Tabela 2 - Prevalência da automedicação conforme outras características em usuários da 

Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=1.365). 

 Com desfecho Sem desfecho  

Variáveis n % n % p* 

Sexo     <0,001 

Masculino 170 40,7 248 59,3  

Feminino 525 55,4 422 44,6  

Idade em anos completos (n=1.361)     <0,001 

18-59 546 57,0 412 43,0  

≥60 147 36,5 256 63,5  

Cor da pele autorreferida (n=1659) 

Branca  

Outras  

Escolaridade em anos (n=1.261) 

464 

231 

52,7 

48,3 

417 

247 

47,3 

51,7 

0,130 

 

 

0,210 

≤8 291 49,0 303 51,0  

9-11 219 52,8 196 47,2  

≥12 139 55,2 113 44,8  

Renda mensal familiar per capita**(n=1278)     0,240 

>1 183 48,9 191 51,1  

≤1 475 52,5 429 47,5  

Multimorbidade     <0,001 

Não 430 54,6 358 45,4  

Sim 265 45,9 312 54,1  

*Teste do qui-quadrado. 

**Salário mínimo= R$998,00. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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POLIFARMÁCIA EM ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raimundo Maurício dos Santos 

COAUTORES: Amauri Braga Simonetti, Eva Brenda Santos Silva, Gustavo Olszanski Acrani, Ivana 
Loraine Lindemann, Jéssica Pasquali Kasperavicius, Ueslei Mossoi Tribino. 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A polifarmácia é definida como uso regular de cinco ou mais medicamentos, sendo um ato comum e 

crescente na prática clínica, principalmente em pessoas acima de 60 anos (NASCIMENTO et al., 2017). 

Este crescimento relaciona-se a vários fatores, como ao aumento da expectativa de vida e o 

consequente aumento da multimorbidade, à maior disponibilidade de fármacos no mercado e a linhas-

guia que recomendam o uso de associações medicamentosas para o manejo de várias condições de 

saúde, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) (SECOLI, 2010). Isto posto, 

o estudo teve como objetivo descrever a frequência de polifarmácia em idosos atendidos na Atenção 

Primária à Saúde (APS), estimando a prevalência e diferenças de distribuição em relação a outras 

variáveis.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal realizado nas unidades urbanas de APS de Passo Fundo, Rio Grande 

do Sul, no qual a polifarmácia foi avaliada por meio da pergunta: Tem algum remédio que você toma 

todos os dias? Em caso de resposta afirmativa, foi questionada a quantidade e foram classificados como 

polimedicados aqueles que referiram o uso de cinco ou mais medicamentos. A coleta de dados ocorreu 

de maio a agosto de 2019, por estudantes de medicina previamente treinados, com a aplicação de 

questionários a adultos e idosos que aguardavam atendimento médico nas unidades de saúde. Após 

dupla digitação e validação pelo software free EpiData, foi realizada estatística descritiva pelo software 

free PSPP, calculada a prevalência da polifarmácia (Intervalo de Confiança de 95% - IC95) e verificada a 

diferença da distribuição do desfecho em relação às variáveis sexo, idade, cor da pele autorreferida, 
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escolaridade, renda, autopercepção da saúde e multimorbidade (teste do qui-quadrado, admitindo-se 

erro α de 5%). A multimorbidade foi definida como duas ou mais doenças crônicas, identificadas por 

diagnóstico médico autorreferido de obesidade, DM, HAS, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 

doença cardíaca. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi constituída de 1.365 usuários e, 

quanto ao perfil socioeconômico e de saúde, observou-se, conforme Tabela 1, predomínio de 

participantes mulheres (69,4%), com idade entre 18 e 59 anos (70,4%), de cor da pele branca (64,8%), 

com até 8 anos de escolaridade (47,1%), com renda de até um salário mínimo (70,7%), com 

autopercepção positiva de saúde (52,1%) e com até uma doença crônica (57,7%). A prevalência da 

polifarmácia foi de 15,7% (IC95 14-18), sendo 8% (IC95 7-10) em adultos e 33% (IC95 28-37) em idosos 

(60 anos ou mais), com diferenças significativas em relação a idade, escolaridade, autopercepção de 

saúde e multimorbidade (Tabela 2). Constatou-se que os dados desta amostra apontam uma maior 

frequência da polifarmácia nos idosos, uma vez que as morbidades crônicas são altamente prevalentes 

nessa faixa etária e, geralmente, faz-se necessário utilizar vários medicamentos para seu controle. Além 

do mais, normalmente há uma maior procura pelos serviços de saúde por parte dos indivíduos desse 

grupo etário, estando, dessa forma, mais suscetíveis à medicalização (PEREIRA et al. 2017). A relação 

com a baixa escolaridade pode ser devida ao menor acesso às informações sobre saúde e utilização de 

medicamentos. Percebeu-se também maior frequência entre aqueles com autopercepção negativa de 

saúde, possivelmente devido ao fato que esses indivíduos têm a tendência de possuírem uma pior 

qualidade de vida, pois geralmente são portadores de 2 ou mais doenças crônicas que influenciam em 

seu comportamento físico, social e mental, levando a uma a avaliação negativa quanto à autopercepção 

de saúde (CAVALCANTI et al., 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a polifarmácia é frequente em usuários da APS, especialmente entre os idosos, sendo 

necessário, portanto, uma abordagem mais criteriosa e o monitoramento do perfil desse grupo etário. 

Ademais, também é fundamental uma maior orientação por parte dos profissionais da saúde sobre os 

riscos que a utilização de múltiplos fármacos pode trazer à qualidade de vida da população. 

 

REFERÊNCIAS: 

CAVALCANTI, G. et al. Multimorbidade associado à polifarmácia e autopercepção negativa de 
saúde. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 634-642, out. 2017.  

NASCIMENTO, R. C. R. M. do et al. Polifarmácia: uma realidade na atenção primária do Sistema Único 
de Saúde. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 51, supl. 2, p. 19s-19s, 2017. 

PEREIRA, K. G. et al. Polifarmácia em idosos: um estudo de base populacional. Rev. Bras. 
Epidemiol., São Paulo, v. 20, n. 2, p. 335-344, June. 2017.  

SECOLI, S. R. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por idosos. Rev. 
Bras. Enferm., Brasília, v. 63, n. 1, p. 136-140, Feb. 2010. 
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ANEXOS 

Tabela 2 - Distribuição da polifarmácia conforme outras variáveis em usuários da Atenção 

Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=879) 

 Polifarmácia 
Sem 

polifarmácia 
 

Variáveis n % n % p* 

Sexo      0,050 

Masculino 72 28,8 178 71,2  

Feminino 142 22,6 487 77,4  

Idade em anos completos     <0,001 

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos e idosos atendidos na Atenção Primária 

à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 (n=1.365). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 418 30,6 

Feminino 947 69,4 

Idade em anos completos (n=1.361)   

≥60 403 29,6 

18-59 958 70,4 

Cor da pele autorreferida (n=1.359)   

Outras 478 35,2 

Branca 881 64,8 

Escolaridade em anos (n=1.261)   

≤8 594 47,1 

9-11 415 32,9 

≥12 252 20,0 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=1.278)   

>1 374 29,3 

≤1 904 70,7 

Autopercepção de saúde (n=1354)   

Positiva 706 52,1 

Negativa  648 47,9 

Multimorbidade   

Não 788 57,7 

Sim  577 42,3 

*Salário mínimo = R$ 998,00.   
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18-59 81 15,8 431 84,2  

≥60 132 36,3 232 63,7  

Cor da pele autoreferrida     0,680 

Branca 144 24,7 439 75,3  

Outras 68 23,4 222 76,6  

Escolaridade em anos     0,020 

≤8 116 27,5 306 72,5  

9-11 45 20,3 177 79,7  

≥12 28 18,2 126 81,8  

Autopercepção da saúde     <0,001 

Positiva 41 11,7 310 88,3  

Negativa 172 33,1 347 66,9  

Multimorbidade     <0,001 

Não 28 7,7 335 92,3  

Sim 186 36,0 330 64,0  

*Teste do qui-quadrado. 

**Salário mínimo= R$998,00. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS CAUSAS DE ÓBITO EM IDOSOS MAIORES DE 80 

ANOS EM PASSO FUNDO (RS), NO ANO DE 2018 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Scalabrin.  

COAUTORES: Aline da Silva Reás, Ana Katharina Dalbosco, Ana Greicy Possan Galvan, Caroline 
Schiochet Verza, Eduardo Toaza, Felipe Pierezan, Letícia Lirio dos Santos, Leonardo Sérgio Chiodi 
Mroginski, Marciele Begnini, Maria Eduarda Severgnini, Mylena Soares Frey, Natália Weber do Amaral, 
Patrícia Gomes, Priscila Fogolari Perozzo, Sandy Ferreira Bueno e Thayani Mion.   

ORIENTADOR: Julio Augusto de Souza Mota 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A expecitativa de vida de um homem brasileiro em 2017 era de 76,5 anos Já em 2018, a expectativa de 

vida de um homem brasileiro era de 76,8 anos, o que evidencia o aumento gradual e constante da 

expectativa de vida no Brasil (1). Devido a essa mundaça rápida, é importante estudar e conhecer as 

causas que acometem pessoas idosas -em especial nesse estudo, as com mais de 80 anos- e que levam 

à morte. Os profissionais da saúde e a sociedade como um todo, devem estar habituados a lidar com 

tais enfermidades, para garantir assistência de qualidade e aumento da qualidade de vida dos idosos 

nessa idade. Diante disso, esse estudo tem por objetivo analisar as causas de óbitos em idosos maiores 

de 80 anos durante o ano de 2018 na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.        

 

DESENVOLVIMENTO: 

A população idosa aumenta a cada dia no Brasil, e por isso, torna-se mais importante estudá-la; afim de 

melhorar sua qualidade de vida e expectativa de vida. Os idosos acima de 80 anos são uma população 

pouco estudada e analisada, existem poucas informações sobre suas doenças e causas de óbito; por 

isso, esse estudo analisa dados dos óbitos nos idosos de tal idade.  

O presente estudo analisou as causas de óbitos nos idosos maiores de 80 anos durante o ano de 2018 

em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul; os dados foram retirados da plataforma DATASUS, de domínio 

público, e, por isso, não precisou de aprovação do Comite de Éticas em Pesquisa (CEP). Os dados já 

estavam organizados em tabelas com etiologia dos óbitos conforme classificação do CID-10. 
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O número total de mortes de pessoas maiores de 80 anos no período citado foi de 439. Dentre essas, o 

grupo de doenças de maior relevância foram as doenças do aparelho circulatório, com 169 mortes; 

seguidas pelas neoplasias com 68 mortes; depois, as doenças do sistema nervoso, com 58 mortes e 

doenças do aparelho respiratório, responsáveis por 50 mortes.  Além dessas, é importante destacar que 

as causas externas, mais precisamente as quedas, foram responsáveis por 19 das mortes em idosos 

acima dos 80 anos de 2018 em Passo Fundo.  

As doenças cardiovasculares, ou do aparelho circulatório, são já conhecidas por causarem mortes na 

população idosa, como afirmou um estudo em Londrina (PR), que avaliou 840 idosos ambulatoriais 

durante nove anos; o qual chegou a conclusão de que 42,2% dos óbitos nessa população são causados 

por doenças cardiovasculares (2). Além das doenças cardiovasculares, ainda em concordância com o 

estudo no Ambulatório em Londrina, sabe-se que as neoplasias, as doenças respiratórias e de causas 

externas também tem grande relevância quando se trata de óbitos em idosos acima dos 80 anos. 

Diante dessa análise, infere-se que a mortalidade por doenças cardiovasculares poderia ser evitadas 

caso existisse melhor controle dos fatores de risco -como aferição regular da pressão, controle do perfil 

lipidico e  controle da diabetes melitus. Ainda falando sobre prevenção dos óbitos,infere-se que algumas 

mortes por neoplasias também poderiam ser evitados se feito seu rastreamento correto, conforme 

solicita o Ministério da Saúde. (3) Além disso, é de extrema importância a introdução de políticas de 

prevenção a quedas com mais veemencia, fator que em diversas ocasiões está relacionada com mortes 

evitáveis.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim, ressalta-se a importância de conhecer as principais causas de óbito que acometem os 

idosos e a partir disto, propor medidas de prevenção. É dever da sociedade como um todo, prestar a 

devida assistência aos idosos e garantir, assim, uma maior expectativa e um melhor qualidade de vida.  

 

REFERÊNCIAS: 

(1)<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/26104-em-2018-expectativa-de-vida-era-de-76-3-anos> Acesso em: 25/08  

(2) M.A.S CABRERA, S. M. ANDRADE, M. WAJNGARTEN. Causas de mortalidade em idosos: Estudo de 

seguimento de nove anos. Londrina- PR, 2007.  

(3) CADERNO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA: RASTREAMENTO. Ministério da Saúde. Brasília- DF, 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS CAUSAS DE ÓBITO EM JOVENS ADULTOS DOS 

20 AOS 29 ANOS EM PASSO FUNDO (RS), NO ANO DE 2018 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Scalabrin.  

COAUTORES: Aline da Silva Reás, Ana Katharina Dalbosco, Ana Greicy Possan Galvan, Caroline 
Schiochet Verza, Eduardo Toaza, Felipe Pierezan, Letícia Lirio dos Santos, Leonardo Sérgio Chiodi 
Mroginski, Marciele Begnini, Maria Eduarda Severgnini, Mylena Soares Frey, Natália Weber do Amaral, 
Patrícia Gomes, Priscila Fogolari Perozzo, Sandy Ferreira Bueno e Thayani Mion.   

ORIENTADOR: Julio Augusto de Souza Mota 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A população adulta jovem -18 aos 29 anos- corresponde a 7,3% da população brasileira (1), e, apesar de 

ser uma porcentagem pequena, se mostra cada vez mais necessário o estudo sobre sua saúde e as 

causas mais prevalentes dos seus óbitos, já que esses adultos representam peça importante no 

crescimento científico e universitário do país, e por serem, em sua grande maioria, população 

economicamente ativa. Por isso, é de grande importância que a sociedade e os profissionais da saúde 

estejam preparados para atender da melhor forma possível esses jovens; com o intuito de melhorar sua 

qualidade de vida e de diminuir os índices de mortalidade. Diante disso, este estudo visou analisar quais 

as causas de morte dos adultos jovens dos 20 aos 29 anos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Existem poucas análises sobre a saúde e causas prevalentes de óbitos em jovens dos 20 aos 29 anos no 

brasil, assim como poucos estudos sobre sua ocupação e nível de estudo. Por isso, esse estudo entendeu 

necessário análisar os dados referentes a essa faixa etária.  

O presente estudo analisou as causas de óbitos nos jovens adultos entre 20 e 29 anos durante o ano de 

2018 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul; os dados foram retirados da plataforma DATASUS, de 

domínio público, e, por isso, não precisou de aprovação do Comite de Éticas em Pesquisa (CEP). Os 

dados já estavam organizados em tabelas com etiologia dos óbitos conforme classificação do CID-10. 
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O número total de óbitos dessa população nesse período foi de 37. Das quais: 22 foram por causas 

externas de morbidade e mortalidade; seis foram por neoplasias; três, por doenças do aparelho 

circulatório; e uma a cada por: doenças infecciosas, transtornos mentais e comportamentais, doenças 

do sistema nervoso, doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, mal formações congênitas, 

deformidades e anomalias cromossômicas e doenças não especificadas.   

É importante analisar, especificamente os dados das 22 mortes (59,4%) causadas por causas externas 

de morbidade e mortalidade; já que: nove delas foram causadas por acidentes de transporte; cinco 

foram causadas por lesão autoprovocada voluntariamente; e, oito delas foram causadas por agressões. 

Essas mortes, por causas externas, demonstraram ser a maior causa de mortes em jovens adultos dos 

20 aos 29 anos também em um estudo em Brasília, que demonstrou que 71,4% dos óbitos nessa faixa 

etária advem disso. (2) 

É importante olhar com cuidado para as mortes causadas por fatores externos, pois a sua imensa 

maioria poderia ser evitada com políticas de prevenção aos acidentes de trânsito, com campanhas 

contra o suicídio, com rastreamento da depressão e ideação suicida em jovens e com políticas de 

prevenção de agressões.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Observa-se, portanto, que quase 60% das mortes ocorridas na população dos 20 aos 29 anos poderia 

ser evitada com simples políticas de cuidado na Atenção Primária à Saúde, e campanhas de 

conscientização mais eficientes e eficazes do que as adotadas hoje. Diante disso, entende-se necessário 

estudar novos meios e métodos de prevenção, e implantá-los.   

 

REFERÊNCIAS: 

(1) <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html> 

Acesso em 25/08/2020 

(2) A.C.M. NEVES, L.P. GARCIA. Mortalidade de jovens brasileiros: perfil e tendências no período 2000-

2012. Brasília- DF, 2015.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS DIFICULDADES DE SE MANTER UMA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUA RELAÇÃO COM O EXCESSO 

DE PESO 

 
AUTOR PRINCIPAL: Rayanne Allig de Albuquerque. 

COAUTORES: Jackson Pagno Lunelli, Gabriel Rodiguero, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

INTRODUÇÃO: 

A população brasileira experimentou, nas últimas décadas, grandes transformações sociais que 

resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e de consumo alimentar. Essas transformações 

acarretaram impacto na diminuição da pobreza e da exclusão social e, consequentemente, da fome e 

da desnutrição. Por outro lado, vem sendo observado um aumento progressivo do excesso de peso, 

apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição (BRASIL, 2013). 

Tendo em vista que uma alimentação saudável contribui para a diminuição da incidência de doenças, 

especialmente das crônicas não transmissíveis, esta pesquisa visa analisar a relação entre as dificuldades 

de se manter uma alimentação adequada e o excesso de peso em adultos atendidos na Atenção Primária 

à Saúde (APS).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 

inclusão foram idade igual ou superior a 18 e igual ou inferior a 59 anos, ambos os sexos, residentes na 

cidade e usuários da rede urbana de APS; e os de exclusão foram acamados, portadores de deficiência 

que os impedisse de responder ao questionário e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados 

através de questionário pré-testado e pré-codificado, por acadêmicos treinados, nas unidades de saúde, 

entre maio e agosto de 2019. Foram autorreferidos o peso e altura dos pacientes, para o cálculo do 
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índice de Massa Corporal (IMC). Foram realizados, também, questionamentos à respeito das 

dificuldades percebidas para manter uma alimentação saudável. Após dupla digitação e validação, foi 

realizada a estatística descritiva do perfil epidemiológico da amostra, prevalência das dificuldades para 

manter uma alimentação saudável e verificação da sua relação com o excesso de peso (qui-quadrado, 

5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. Conforme demonstrado na Tabela 1, a amostra foi constituída 

por 958 participantes, dos quais 72,8% eram mulheres, 27% tinham de 30 a 39 anos, 63,6% 

autorreferiram cor de pele branca, 75,3% tinham cônjuge, 40,4% apresentavam escolaridade igual ou 

inferior a 8 anos de estudo e 74,5% referiram renda familiar per capita ≤ a 1 salário mínimo (R$ 988,00). 

A presente pesquisa identificou uma prevalência de dificuldade de manter o hábito de uma alimentação 

saudável em 37% dos entrevistados. Desses, 23,5% apontaram a força de vontade insuficiente como 

maior dificuldade para manter esse hábito, seguido de falta de tempo (7%) e do custo elevado dos 

alimentos considerados saudáveis (6,4%). Observou-se que dentre as pessoas que relataram 

dificuldades em manter o hábito saudável da alimentação, 75,3% se encontravam com excesso de peso 

(Tabela 2). Tal fato impacta diretamente na saúde da população, pois, segundo Feijão et al. (2005), 

pacientes com essa comorbidade apresentam uma prevalência duas vezes maiores de hipertensão 

arterial sistêmica. Essa desordem orgânica causada pela dificuldade em manter um hábito alimentar 

saudável evidencia o efeito nocivo e em cascata que essa prática inadequada pode incorrer na 

população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que é elevada a prevalência das dificuldades para uma alimentação saudável, bem como do 

excesso de peso associado e, preocupante a constatação de que a falta de vontade é a dificuldade mais 

frequente. É importante que as equipes da APS avaliem a viabilidade de desenvolver ações de incentivo 

aos hábitos saudáveis, tendo em vista que muitas doenças crônicas apresentam a alimentação 

inadequada e o excesso de peso como fatores de risco. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Departamento de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Alimentação. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  

FEIJÃO, Adelina Maria Melo. et al. Prevalência de excesso de peso e hipertensão arterial, em 
população urbana de baixa renda. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Fortaleza, v. 84, n.1, p. 29-33, 
2005. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): nº 3.219.633. 
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ANEXOS 

*Salário mínimo = R$ 998,00. 

 

Tabela 2 - Relação entre dificuldades para alimentação saudável e excesso de peso em adultos 

atendidos na Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=958). 

 
Com excesso 

de peso 

Sem excesso 

de peso 
 

Variáveis n % n % p* 

Dificuldades para alimentação saudável     0,001 

Sim  235 75,3 77 24,7  

Não 345 64,1 193 35,9  

*Qui-quadrado 

  

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 

Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=901)   

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 
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HÁBITOS ALIMENTARES E SUA RELAÇÃO COM EXCESSO DE 

PESO, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES 
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AUTOR PRINCIPAL: Rayanne Allig de Albuquerque. 

COAUTORES: Jackson Pagno Lunelli, Gabriel Rodiguero, Gustavo Olszanski Acrani. 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

INTRODUÇÃO: 

Hábito alimentar corresponde à adoção de uma prática relacionada com costumes estabelecidos 

tradicionalmente, com possibilidades reais de aquisição dos alimentos e com uma sociabilidade 

construída tanto no âmbito familiar e comunitário, como compartilhada pelas outras dimensões da vida 

social (FREITAS et al., 2011). Tendo em vista que hábitos alimentares inadequados podem trazer 

prejuízos para a saúde, esta pesquisa visa analisar a prevalência dessa prática na população atendida na 

Atenção Primária à Saúde (APS).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 

inclusão foram idade igual ou superior a 18 e inferior a 59 anos, ambos os sexos, residentes na cidade e 

usuários da rede urbana de APS; e os de exclusão foram acamados, portadores de deficiência que os 

impedisse de responder ao questionário e, nesse recorte, gestantes. Os dados foram coletados através 

de questionário pré-testado e pré-codificado, por acadêmicos treinados, nas unidades de saúde, entre 

maio e agosto de 2019. Foram autorreferidos hábitos sobre a alimentação e diagnóstico médico de 

comorbidades que possam estar relacionadas: Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica. O 

excesso de peso também foi analisado, a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), sendo altura e peso 
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autorreferidos. Os hábitos alimentares foram classificados como adequados ou inadequados com base 

nos marcadores do consumo alimentar (BRASIL, 2015), considerando-se como adequados os hábitos de 

indivíduos que responderam afirmativamente para o consumo de feijão, de frutas frescas e de verduras 

e/ou legumes no dia anterior e, negativamente para o consumo de hambúrger e/ou embutidos; de 

bebidas adoçadas; de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos; doces ou guloseimas. 

Após dupla digitação e validação, foi realizada a estatística descritiva do perfil epidemiológico da 

amostra (Tabela 1), prevalência dos hábitos alimentares inadequados e verificação da sua distribuição 

de acordo com as comorbidades (qui-quadrado, 5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi 

constituída por 958 participantes, dos quais 72,8% eram mulheres, 27% tinham de 30 a 39 anos, 63,6% 

autorreferiram cor de pele branca, 75,3% tinham cônjuge, 40,4% apresentavam escolaridade igual ou 

inferior a 8 anos de estudo e 74,5% referiram renda familiar per capita ≤ a 1 salário mínimo (R$ 988,00). 

A presente pesquisa identificou uma prevalência de hábitos alimentares inadequados em 91,8% dos 

entrevistados, com diferença significativa em relação ao Diabetes Mellitus. Observou-se que dentre os 

diabéticos 80,9% apresentaram hábitos inadequados (Tabela 2). Curiosamente não se observou 

diferenças na prevalência do desfecho em relação à hipertensão e ao excesso de peso. A Política 

Nacional de Alimentação demonstra que, assim como os hábitos alimentares inadequados conferem 

maior risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, a adoção de práticas saudáveis faz parte, não 

somente da prevenção, como do tratamento não farmacológico de tais morbidades. Assim, o Ministério 

da Saúde, recomenda que, principalmente os profissionais da APS, orientem a população quanto à 

alimentação adequada e saudável no contexto da atenção integral à saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que é elevada a prevalência de hábitos alimentares inadequados em usuários da APS, e 

preocupante o fato de que o mesmo foi observado em portadores de doenças crônicas diretamente 

relacionadas com a alimentação. É importante que as equipes da APS avaliem a necessidade e a 

viabilidade de desenvolver ações de promoção de aos hábitos saudáveis, tendo em vista que a APS é 

responsável pela prevenção primária e pelo manejo de grande parte dos doentes crônicos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2015. 

FREITAS, Maria do Carmo Soares de; MINAYO, Maria Cecília de Souza; FONTES, Gardênia Abreu Vieira. 

Sobre o campo da Alimentação e Nutrição na perspectiva das teorias compreensivas. Ciência & Saúde 

Coletiva, [S.L.], v. 16, jan. 2011. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Departamento de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Alimentação. 1. ed. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013. 84p. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): nº 3.219.633. 

 

ANEXOS 

*Salário mínimo = R$ 998,00. 

Tabela 1 - Caracterização de uma amostra de adultos e idosos atendidos na Atenção Primária 

à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019 (n=958). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 261 27,2 

Feminino 697 72,8 

Idade em anos completos   

18-29 241 25,2 

30-39 259 27,0 

40-49 212 22,1 

50-59 246 25,7 

Cor da pele autorreferida (n=957)   

Branca 609 63,6 

Outras 348 36,4 

Escolaridade em anos (n=914)   

≤8 370 40,4 

9-11  341 37,3 

≥12 203 22,2 

Situação conjugal (n=954)   

Com cônjuge 718 75,3 

Sem cônjuge 236 24,7 

Renda mensal familiar per capita em SM* (n=901)   

>1 230 25,5 

≤1 671 74,5 

Diagnóstico médico autorreferido de Diabetes Mellitus   

Sim 133 13,9 

Não 825 86,1 

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial Sistêmica   

Sim 274 28,6 

Não  684 71,4 

Excesso de peso (n=850)   

Sim 580 68,2 

Não 270 31,8 
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Tabela 2. Prevalência de hábitos alimentares inadequados conforme outras características de 

adultos usuários da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=958). 
 Sim Não  

Variáveis n % n % p* 

Diagnóstico médico autorreferido de Diabetes Mellitus     <0,001 

Sim 106 80,9 25 19,1  

Não 763 93,5 53 6,5  

Diagnóstico médico autorreferido de Hipertensão Arterial 

Sistêmica 
    0,120 

Sim 240 89,6 28 10,4  

Não 629 92,6 50 7,4  

Excesso de peso (n=850)     0,676 

Sim 523 91,3 50 8,7  

Não 246 92,1 21 7,9  

*Qui-quadrado.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ESCOAMENTO DA ÁGUA E OS SEDIMENTOS SUSPENSOS DA 

BACIA DE VINHEDOS AFETAM O COMPORTAMENTO E A 

FISIOLOGIA DO PEIXE-ZEBRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raysa de Araujo Aguirre  

COAUTORES: Aline Pompermaier, Amanda Carolina Cole Varela, Milena Fortuna, Suelen Mendonça-
Soares, Thiago Acosta Oliveira, Elisângela Sordi, Diovane Freire Moterle, Ariane Ribas Pohl, Virginia 
CieloRech, Edson Campanhola 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Leonardo Jose Gil Barcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As áreas de vinícolas do sul do Brasil localizam-se em solos que favorecem a produção de sedimentos e 

tem potencial para transferência de poluentes. Para controlar as doenças utilizam-se produtos 

fitossanitários, como o fungicida a base de cobre calda bordalesa, esta que acaba disseminando 

nanopartículas ricas em Cu no solo. Os peixes dependem de um comportamento intacto, principalmente 

na resposta ao estresse, uma vez que o comportamento alterado pode causar desequilíbrios ecológicos. 

Testes comportamentais tem como objetivo avaliar as respostas dos peixes frente a estímulos 

estressores. O teste do tanque novo avalia o comportamento geotáxico dos peixes, onde a exposição 

ao ambiente novo produz um conflito entre explorar o ambiente ou permanecer seguro no fundo do 

aquário. Neste trabalho estudamos os efeitos do Cu no comportamento e fisilogia endócrina dos peixes, 

bem como sua toxicidade de forma isolada e o impcato na fisiologia e no comportamento dos peixes.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo foi divido em três fases. Na fase 1, delimitamos a área de estudo e coletamos 

amostras de água e sedimento para avaliações. Na fase 2, realizamos dois experimentos, no 

experimento 1, avaliamos o efeito das concentrações das amostras de água do rio + sedimento (evento 
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de chuva 1, sem nenhum pré-tratamento) sobre o comportamento dos peixes e os níveis de cortisol. No 

experimento 2, comparamos os efeitos das amostras de água + sedimento coletadas na área de estudo 

(evento de chuva 2, sem nenhum pré-tratamento) em peixes com ou sem estímulo de estresse. No 

experimento 1, fase 2, expusemos o peixe-zebra a diferentes diluições de água de riacho + sedimento 

(100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%), onde 100% significa água natural + sedimento coletado diretamente 

no fluxo após a 1ª chuva. Após a exposição por 48h avaliamos seus parâmetros comportamentais com 

o teste do tanque novo que consiste na exposição do peixe a um ambiente novo por 6 minutos, após 15 

min do início do teste foram amostrados para análise de cortisol de corpo inteiro. No experimento 2, 

fase 2, repetimos a metodologia acima com a adição do estímulo do estresse, que consiste na 

perseguição com puçá por 1 minuto. A água + sedimento foi obtida do evento de chuva 2 sem qualquer 

pré-tratamento. Usamos as concentrações de água do rio 100%, 50% e 25% (com ou sem estímulo de 

estresse) mais os controles (com ou sem estímulo de estresse). Na fase 3, realizamos a exposição do 

peixe-zebra ao Cu, também com dois experimentos. No experimento 1, após determinar a concentração 

de Cu na água do rio, preparamos soluções estoque com diferentes concentrações de Cu e traçamos 

uma curva de dose-resposta para a concentração LC50-96 h (concentração capaz de matar 50% da 

população testada). Por fim, no experimento 2, avaliamos os peixes expostos à CL50-96 h por 48 h com 

e sem estímulo de estresse. Como resultados dos nossos experimentos, destacamos que as amostras 

de água + sedimento afetaram diretamente o comportamento exploratório do peixe-zebra com um 

fenótipo de comportamento semelhante à ansiedade e estresse em termos de aumento de cortisol (no 

segundo evento de chuva). A CL 50/96h foi de 0,1050 mg.ml-1 de Cu, com lc95% = 0,08926 a 0,1235. A 

exposição ao Cu não mimetizou as mudanças comportamentais provocadas pelas amostras de água + 

sedimento, mas causou estresse semelhante em peixes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nossos resultados destacam que mesmo em baixas concentrações, as amostras de água + sedimento 

do escoamento de uma bacia hidrográfica de um vinhedo foram capazes de induzir alterações 

comportamentais e endócrinas que podem afetar e comprometer o equilíbrio ecológico de um 

ambiente aquático. 

 

REFERÊNCIAS: 

Pompermaier, A; Cole-Varela, A.C; Fortuna, M; Mendonça-Soares, S; Koakoski, G; Aguirre, R; Oliveira, 

T.A; Sordi, E; Moterle, D.F; Pohl, A; Rech, V. C; Bortoluzzi, E.C; Barcellos, L.J.G.  Water and suspended 

sediment runoff from vineyard watershed affect zebrafish behavior and physiology. Submetido para a 

revista Science of The Total Environment em 19 de agosto de 2020. Status atual: under review.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR EM FELINO (FELIS CATUS) 

ATINGIDO POR PROJÉTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raysa de Araujo Aguirre  

COAUTORES: Débora Sartori Resende, Juliana Canton, Paloma Bramatti Jacobsen, Pietro Paolo Zilio, 
Samantha Bolze Zilio, Verônica Hoffmann Lima      

ORIENTADOR: Renan Idalencio 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As fraturas de mandíbula e maxila são muito comuns em cães e gatos, sendo elas traumáticas ou não. 

As causas traumáticas normalmente provém de brigas ou tramatismos veiculares, os não traumáticos 

compreendem doença periodontal, processos neoplásicos, e anormalidades metabólicas. Os princípios 

básicos da reparação das fraturas da mandíbula segue os seguintes fatores: alinhamento oclusal, 

estabilidade adequada, ausência de danos em tecidos moles e duros, preservação da dentição e retorno 

imediato da função. Para estabilização das fraturas pode-se aderir ao tratamento conservador ou ainda 

de estabilização cirúrgica. (do Prado, Tales Dias, et al). 

É de suma importância tentar preservar ao máximo a mandíbula e maxila, visto que são estruturas 

fundamentais na respiração, apreenção do alimento, deglutição, além de preservar o aspecto estético 

do animal.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

Felino macho, SRD, com 4 anos de idade encaminhado à Clínica Veterinária da cidade de Passo Fundo, 

apresentando fratura aberta de mandíbula com foco hemorrágico . Para investigação da lesão 

traumática, foi realizada radiografia de crânio, constatando presença de projéteis e destruição total do 

corpo da mandíbula porção incisiva, e dentes incisivos e caninos. O paciente foi internado e mantido 

com metadona 0,5 mg bid para controle da dor, e no dia seguinte realizado procedimento cirúrgico 

onde foram retirados os projéteis, fragmentos ósseos e realizado a reconstrução mandibular. 

A reconstrução foi feita sem o uso de materiais como placas, próteses e implantes. Os exames pré 

operatórios não foram realizados, visto que os tutores necessitavam de ajuda de custos, porém são de 
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suma importância para todo procedimento anestésico e cirúrgico, visando a segurança do paciente. O 

procedimento foi, então, realizado com o auxílio da broca cirúrgica para retirar a parte pontiaguda dos 

corpos direito e esquerdo da mandíbula, após foi suturado os corpos pré-molares direito e esquerdo da 

mandíbula, com fio naylon 2-0 de forma que resultou na reconstituição da porção ausente.  A 

mandíbula, posteriormente foi fortalecida com a musculatura e tecidos moles do próprio local, de forma 

a envolver o osso; e a porção rostral foi reconstituída apenas com os músculos. Concluído isso, foi 

introduzida a sonda esofágica para alimentação, com o objetivo de ter uma melhor recuperação.  

No pós operatório, o felino ficou internado na clínica por mais dez dias, fazendo nutrição enteral com 

Suplemento Nutralife, e fazendo uso de colar elizabetano por 15 dias. Foram utilizadas as seguintes 

medicações: Ampicilina 22mg bid (antibiótico usado para infecções na boca), Metadona 0,5mg bid 

(opióide para controle da dor, possui melhor efeito em relação a Morfina, pois não causa náuseas), 

Dexametasona 0,5mg bid(corticoesteróde usado para diminuir a inflamação) e Metronidazol 15mg bid 

(antibiótico usado para infecções em tecido mole, gengivais e dentes). 

Após a alta, aos tutores foi recomendado o uso de Omeprazol 10 mg por via oral, meio comprimido, 

durante 7 dias, Predinisolona via oral, 4 gotas uma vez ao dia por 7dias. Além disso, realizar a limpeza 

da região dos pontos com solução fisiológica no mínimo duas vezes por dias durante 7 dias e limpar o 

colar elizabetano por pelo menos uma vez ao dia, mantendo-o por mais 7 dias (retirando, se necessário, 

apenas para alimentação e colocá-lo novamente), e a alimentação pode seguir normal, com ração seca 

e pastosa. Foi recomendado retorno em uma semana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tratamento realizado no paciente foi satisfatório, em virtude de o mesmo estar clinicamente bem,  a 

mandíbula bem cicatrizada e ligeiramente mais curta que o normal. O felino segue em casa, consegue 

fazer a captura de alimento seco e úmido, e poderá manter sua qualidade de vida. 

 

REFERÊNCIAS: 

 Dias, Tales et al. "Técnicas de imobilização de mandíbulas de cães e gatos: Revisão de 

literatura."Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/f56f/50a6ada99d310b273b3ffc320fb82ff58b4a.pdf>. Acesso em: 26 

de agosto de 2020.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

MASCARAMENTO DE SUBSTRATOS ODONTOLÓGICOS: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renan Brandenburg dos Santos 

COAUTORES: Suzane Brandeburski, Oscar Emilio Pecho, Alvaro Della Bona  

ORIENTADOR: Alvaro Della Bona 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A capacidade de mascaramento é importante na realização de restaurações estéticas. Assim, 

restaurações onde o remanescente dentário apresenta problema de cor, as queixas estéticas são 

maiores, sendo um desafio mascarar esse substrato a fim de harmonizar a restauração com os  dentes 

naturais adjacentes (Cubas et al., 2011). Com a crescente necessidade de analisar as propriedades 

ópticas das estruturas dentárias e dos materiais restauradores, alguns estudos (Kim et al., 2009; Basso et 

al., 2017) foram realizados envolvendo a avaliação da capacidade de mascaramento de substratos 

escurecidos. Devido à diversidade de metodologias analíticas utilizadas, é necessário avaliar a 

capacidade/qualidade de resposta dessas metodologias. Uma revisão sistemática foi realizada com o 

objetivo de investigar as diferentes metodologias utilizadas na capacidade de mascaramento de 

substratos escurecidos, analisando a capacidade e a efetividade das diferenças metodológicas para uma 

resposta clínica adequada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A busca foi realizada de forma sistemática seguindo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) nas bases de dados Medline (Pubmed), Scopus e Web of Science, sem 

limite de data e incluindo estudos in vitro, escritos em língua inglesa, e  que  investigaram a capacidade 

de mascaramento de materiais restauradores indiretos. Os dados foram coletados por dois revisores 

(RBS e SBNB) e as discordâncias resolvidas por um terceiro avaliador (ADB). As variáveis de interesse 
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foram: tipo, cor e espessura do material restaurador e/ou do material de cimentação, uso de pigmentos 

no material restaurador e/ou cimento, cor do substrato e cor do fundo utilizada para avaliação.Uma 

síntese qualitativa das informações foi realizada devido a característica narrativa do estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A maioria dos estudos (98%) utilizou alguma métrica de cálculo de diferença de cor  (ΔE) para avaliar  a 

capacidade de mascaramento, seguido pelo parâmetro de translucidez (TP- 38%) e razão de contraste 

(CR- 6%). Existem evidências significativas que a grande maioria dos estudos,  ΔE (98%) e  TP (38%), 

obtiveram capacidade e qualidade em mensurar a diferença de cor,  manifestando respostas 

equivalentes 

 

REFERÊNCIAS: 

KIM, S. J.; SON, H. H.; CHO, B. H.; LEE, I. B.; UM, C. M. Translucency and masking ability of various 

opaque-shade composite resins. Journal of Dentistry, v. 37, n. 2, p. 102–107, 2009. 

CUBAS, G. B. A.; CAMACHO, G. B.; DEMARCO, F. F.; CENCI, T. P. The effect of luting agents and ceramic 

thickness on the color variation of different ceramics against a chromatic background. European Journal 

of Dentistry, v. 5, n. 3, p. 245–252, 2011. 

BASSO, G. R.; KODAMA, A. B.; PIMENTEL, A. H.; KAIZER, M. R.; DELLA BONA, A.; MORAES, R. R.; 

BOSCATO, N. Masking colored substrates using monolithic and bilayer CAD-CAM ceramic structures. 

Operative Dentistry, v. 42, n. 4, p. 387–395, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NA GENOTOXICIDADE DAS 

CÉLULAS ORAIS APÓS CLAREAMENTO DENTAL CASEIRO COM 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%: ESTUDO DE COORTE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Rodrigo Rohenkohl Silva  

COAUTORES: João Paulo De Carli, Júlia Vanini, Júlia Presotto, José Eduardo Vargas, Paula Benetti  

ORIENTADOR: Paula Benetti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sem evidência científica, participantes fumantes são excluídos de ensaios clínicos nos quais se realiza 

tratamento clareador (MEIRELES et al., 2008; BERNARDON et al., 2010; MEIRELES et al., 2010), devido 

ao fato de muitos odontólogos acreditarem que o tabagismo associado ao clareamento possa ter 

potencial genotóxico (GEUS et al., 2015a), já que ambos avaliados de modo separado provocaram 

aumento na quantidade de micronúcleos (SUHAS et al., 2004; BANSAL et al., 2012; NADERI et al., 2012; 

KLARIC et al., 2013).  

Portanto, o presente estudo objetivou avaliar por meio de um estudo de coorte, o efeito do tabagismo 

na genotoxicidade das células da mucosa oral de pacientes que realizaram clareamento dental caseiro 

com peróxido de carbamida a 22%, testando a hipótese de que a quantidade de MN e AM será 

semelhante entre os grupos sem potencial genotóxico.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

Se trata de um analítico observacional prospectivo do tipo coorte, o qual avaliou 2 grupos (n=40) de 

pacientes entre 18 e 54 anos: NF- não fumantes (n=24) e; F- fumantes (n=16). Ambos os grupos 

efetuaram tratamento clareador com peróxido de carbamida (PC) em concentração de 22%, aplicado 

em moldeiras individuais e utilizado durante 1h por dia, por 14 dias. As coletas celulares para análise 

foram realizadas antes (T0-baseline), um dia (T15), 15 dias (T30) e 1 mês (T45) após o término do 
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tratamento clareador. A genotoxicidade foi avaliada pelo teste de micronúcleos, que analisou o raspado 

superficial da gengiva marginal superior e inferior. Para cada coleta o material foi corado com Giemsa a 

10%, e em seguida um observador treinado fez a contagem de micronúcleos (MN) e alterações 

metanucleares (AM), em 1000 células de cada paciente. A coleta e análise dos dados ocorreram de 

forma cega. Os dados foram analisados pelo teste de Mann-Whitney (α=0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi encontrado um aumento de alterações metanucleares diretamente proporcional ao tempo, no 

entanto não foram encontradas diferenças estatísticas sugestivas de genotoxicidade em NF e F (p>0,05), 

comparando-se os períodos avaliados. Podendo ser concluído que o tabagismo associado ao 

clareamento dental caseiro com peróxido de carbamida 22% não apresenta potencial genotóxico aos 

tecidos moles orais.       

 

REFERÊNCIAS: 

BANSAL, H.; SANDHU, V. S.; BHANDARI, R.; SHARM, D.; Evaluation of micronuclei in tobacco users: A 

study in Punjabi population, Contemporary Clinical Dentistry, v.3, n.2, p.184-7, 2012. 

GEUS, J. L. REZENDE, M.; MARGRAF, L. S.; BORTOLUZZI, M. C.; FERNANDÉZ, E.; LOGUERCIO, A. D.; REIS, 

A. D.; KOSSATZ, S.; Evaluation of Genotoxicity and Efficacy of At-home Bleaching in Smokers: A Single-

blind Controlled Clinical Trial, Operative Dentistry, v.40, n.2, p.47-55, 2015. 

MEIRELES, S. S.; SANTOS, I. S.; DELLA BONA, A.; DEMARCO, F. F. A double-blind randomized clinical trial 

of two carbamide peroxide tooth bleaching agents: 2-year follow-up, Journal of Dentistry, v.38, n.12, 

p.956-63, 2010.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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CONSERVAÇÃO E NICHO ECOLÓGICO RELACIONADO À 

DICKSONIA SELLOWIANA HOOK. (XAXIM) EM ZONAS DA 

MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Rudimar Risso de Oliveira Junior 

COAUTORES:  

ORIENTADORA: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil é o país com a maior diversidade biológica do mundo. Por consequência, possui grandes 

desafios e responsabilidades quanto à conservação de suas espécies (MMA, 2020). Conhecer e divulgar 

as espécies da flora Brasileira à população é o primeiro passo para o desenvolvimento de cidadãos mais 

conscientes, responsáveis e sensibilizados quanto à preservação da biodiversidade. O presente estudo 

tem como objetivo fazer uma reflexão e ampliar o conhecimento acerca da conservação, distribuição e 

nicho ecológico relacionado à espécie ameaçada de extinção Dicksonia sellowiana Hook. em Floresta 

Ombrófila Mista no sul do Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica utilizando como base materiais de artigos 

e livros encontrados em meios eletrônicos. Nossos resultados indicam que apesar de ser o bioma mais 

rico em Biodiversidade Vegetal no Brasil, com aproximadamente 15.782 espécies, destas, 6.933 

endêmicas ou exclusivas, a Mata Atlântica (MA) continua sofrendo crescente diminuição da sua 

cobertura vegetal. Isto resulta na queda da biodiversidade de espécies, afetando também a flora de 

samambaias arborescentes. 
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Denominada popularmente de Xaxim, D. sellowiana (Fig. 1) pertence à família Dicksoniaceae. Possui 

crescimento lento (4,5 cm/ano), caule (cáudice) do tipo ereto, envolvido por uma espessa bainha de 

raízes adventícias que percorre toda sua extensão, podendo chegar aos 7 m de altura (FRAGA; SILVA & 

SCHMITT, 2008). A complexidade estrutural presente no seu caule permite o armazenamento de água, 

criando condições ótimas de umidade e porosidade para a coexistência e desenvolvimento de outras 

espécies de plantas conhecidas como epifíticas. Fraga, Silva & Schmitt (2008) verificaram que algumas 

samambaias arbóreas formam micro-habitat distinto para várias plantas epifíticas, sendo algumas 

exclusivas ou que crescem preferencialmente sobre seus cáudices. A família Hymenophyllaceae, por 

exemplo, ocorre preferencialmente sob cáudices de Xaxim. 

As pteridófitas arborescentes são essenciais em comunidades vegetais pela ecologia que desempenham 

no meio, afetando o ciclo de nutrientes, acúmulo de matéria orgânica e irradiação no solo (BROCK et 

al., 2016). Os problemas que surgem através da falta de forófitos no meio são muitos, como exemplo, 

o desequilíbrio na vegetação e a redução de sustentação para plantas epifíticas. 

Na MA, D. sellowiana habita floresta úmida (Tropical e Subtropical) em regiões com temperaturas 

baixas. Sendo frequente nas formações montanhosas da Floresta Ombrófila Densa e Floresta de 

Araucária.  Na floresta de Araucária, ocorre em fragmentos próximos às escarpas montanhosas, 

cachoeiras e aos corpos de água, como matas de ribeirinha. 

Atualmente, devido às ações antrópicas, grande parte da porção vegetal das Florestas de Araucária tem 

se perdido, restando menos de 8% da cobertura original. As formas mais frequentes de degradação 

desse ecossistema natural ocasionada pelo homem têm sido a destruição de florestas naturais para a 

abertura de espaços para atividades agrícolas, expansão da silvicultura, pecuária e produção de matéria-

prima para agroenergia. 

Antigamente, os troncos de xaxins eram frequentemente usados pelo homem para a construção de 

cercas, casas de sombra, vasos e peças decorativas (LARG, 2004). Com a exploração desordenada e 

ilegal, a espécie está atualmente inserida em Listas Oficiais de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 

(Portaria IBAMA N° 37-N e Decreto Estadual n° 42.099) e, de mesmo modo, no apêndice II da Convenção 

Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Levando em consideração o nicho desempenhado pela espécie no meio ecológico, é ideal que haja uma 

atenção maior sobre esta, para que o ecossistema continue em equilíbrio. Medidas de prevenção como 

a fiscalização das áreas onde a espécie ocorre e planejamento do aumento dessas regiões protegidas 

para a conservação e distribuição de indivíduos são essenciais para evitar uma futura extinção. 
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ANEXOS 

Figura 1. Hábito de Dicksonia sellowiana em floresta de Mata de Araucária. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS NO CONTROLE BIOLÓGICO 

DE NEMATOIDES FITOPARASITOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Rudimar Risso de Oliveira Junior 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Sérgio Machado Porto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os microrganismos endofíticos são fungos ou bactérias que se alojam no interior dos vegetais, 

geralmente nas folhas e no caule, sem causar dano nenhum ao hospedeiro (AZEVEDO, 1998). O 

desenvolvimento do controle biológico tem se tornado uma alternativa fundamental para o manejo de 

nematoides com o intuito de solucionar os impactos negativos desses organismos que reduzem a 

capacidade produtiva das plantas (MACHADO, 2012). Desse modo, o objetivo do trabalho foi explorar 

na literatura quais microrganismos endofíticos apresentam potencial de utilização no controle biológico 

de fitonematoides. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo constituiu-se de pesquisa descritiva através de dados bibliográficos de alguns 

pesquisadores que instigam o potencial do uso de microrganismos endofíticos no controle biológico de 

nematoides parasitos de plantas. Foi realizado também levantamento bibliográfico de alguns 

microrganismos que já foram testados ou utilizados com finalidade de controle biológico de 

fitonematoides (Tabela 1). 

Os fitonematoides são organismos microscópicos e de estrutura alongada que necessitam, para 

desempenharem seu metabolismo, de umidade e nutrientes derivados dos tecidos vegetais – em 

especial das raízes -, assim, desfigurando a estrutura dos vasos da planta e, consequentemente, a forma 

com que a mesma adquire sais minerais e água (STOLLER, 2020). A observação do tipo de lesão causada 

nas raízes é útil para identificar o tipo de parasita que está atacando o vegetal: indivíduos do gênero 

Meloidogyne formam estruturas grossas no sistema radicular, essas denominadas galhas, já espécies de 
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Pratylenchus causam lesões necróticas, que passam quase despercebidas e, por fim, vermes do gênero 

Heterodera produzem cistos entre as raízes (STOLLER, 2020). 

Conforme Machado (2012), as técnicas de manejo de nematoides são várias, implicando principalmente 

em controle químico, variedade de plantas resistentes, manejo do solo e controle biológico, entanto,  

um meio prático e eficaz é o uso de nematicidas, contudo, o custo é elevado e causa grande impacto 

ambiental, acumulando substâncias tóxicas no solo e na água. 

Os microrganismos endófitos colonizam um ambiente parecido ao ocupado por esses fitopatógenos – 

grande parte na rizosfera – e ainda ativam o sistema de defesa da planta e aumentar a resistência contra 

esses parasitas (SILVA et al., 2017). Consequentemente, os autores ainda mencionam que os fungos 

endofíticos sintetizam metabólitos secundários através de atividades químicas e biológicas com 

potencial antimicrobiano, antifúngico, larvicida, antioxidante, anticâncer, antidiabético e que atuam até 

mesmo no crescimento e transformações genéticas em plantas (SILVA et al., 2017). 

As bactérias do gênero Pseudomonas, por exemplo, produzem substâncias que incentivam o 

desenvolvimento da raiz, germinação de sementes e melhor absorção dos minerais e da água 

(MACHADO, 2012). Ainda conforme o autor, Bacillus thuringiensis é uma das espécies mais utilizadas e 

estudadas. B. thuringiensis atua na síntese de proteínas Cry, que têm atividades de alta toxidade contra 

nematoides.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, um dos métodos de limitar parasitas nematoides é a utilização do controle biológico por 

meio de fungos e bactérias, que além de prevenir a assolação de pragas, estimula o desenvolvimento 

vegetal e é uma ação sustentável e mais econômica para o produtor. 

 

REFERÊNCIAS: 

AZEVEDO, J.L. 1998. Microrganismos Endofíticos. In: MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. (Eds.) Ecologia 

Microbiana. Ed. EMBRAPA, Jaguariúna-SP. p.117-137. 

MACHADO, V. et al. Bactérias como agentes de controle biológico de fitonematóides. São Leopoldo: 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2012. 

SILVA, G. H. M. e; et al. Prospecção de fungos endofíticos de Justicia brandegeana WASH. & SMITH e 

seus metabólitos secundários no controle de fitopatógeno Colletotrichum sp. Maringá: Universidade 

Estadual de Maringá, 2017. 

STOLLER. Controle de nematoides: confira algumas dicas de manejo. Disponível em: 

<https://www.stoller.com.br/controle-de-nematoides-dicas-de-manejo/>. Acesso em: 28 de ago. de 

2020. 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Relação entre microrganismos endofíticos e fitonematoides em algumas espécies 

vegetais.  

Vegetal 
hospedeiro 

Microrganismo endofítico Nematoide 

Arroz (Oryza 
sativa L.) (1) 

Azoarcus spp. (2) 
Meloidogyne 

graminicola (1) 

Batata 
(Solanum 

tuberosum L.) 
(1) 

Agrobacterium spp. (2), Bacillus spp. (2),Citrobacter freudii (2), 
Enterobacter cloacae (2), Flavobacterium spp. (2), Pseudomonas 

spp. (2), Xanthomonas spp. (2) 

Meloidogyne spp. 
(1), Pratylenchus 

spp. (1) 

Milho (Zea 
mays L.) (1) 

Alternaria sp. (2), Alcaligenes spp. (2), Hydrogenophaga flava 
(2), Lactobacillus spp. (2), Mathylobacterium spp. (2), Moraxella 

spp. (2), Rhotia spp. (2) 

Pratylenchus 
Brachyurus (1), 

 P. zeae (1) 

Algodão 
(Gossypium 
hirsutum L.) 

(2) 

Acinetobacter baumanii, Listeria innocua (2), Morganella spp. 
(2), Providencia alcalifaciens (2), Salmonella spp. (2), Yersinia 

spp. (2) 

Meloidogyne spp. 
(1),  Pratylenchus 

spp. (1) 

Fontes: 1 – nematoides.com.br; 2 – Azevedo, 1998 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MOVE YOUR BODY, UM DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESTUDANTES DOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AUTORES PRINCIPAIS: Sandro Motter e Samuel Antunes Vieira 

COAUTORA: Maria Augusta D’Arienzo  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Curso de Engenharia da Computação e Doutorado em 
Educação/PPgEdu. 

 

INTRODUÇÃO: 

O sedentarismo em crianças e adolescentes muitas vezes é causado pelo gasto excessivo de tempo em 

televisão, videogames e smartphones. Entretanto, ao mesmo tempo em que se reconhece que a 

inatividade física se transforma em problema de saúde pública e que deve ser prevenida, é preciso que 

se reconheça que a utilização das tecnologias digitais constitui uma singularidade característica do 

cidadão do século XXI. 

Isto posto, para auxiliar na prevenção da inatividade física de estudantes do ensino fundamental anos 

finais, estimulando a conexão entre a prática da atividade física ao prazer de usufruir dos elementos da 

cultura digital, criou-se um aplicativo móvel para monitorar a aptidão física nas aulas de educação física 

e, conectado ao mesmo, um dispositivo vestível, para possibilitar aos usuários, de forma autônoma, o 

monitoramento da atividade física ao longo das 24 horas diárias.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, foi comprovado por meio de vários testes que a solução inicial deveria ser modificada 

antes da continuação do projeto, o que incentivou a pesquisa por novos dispositivos e a restauração 

dos algoritmos. Em seguida, desenvolveu-se um protótipo e a realização de testes de validação sobre 
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os dados coletados. Dando continuidade, foram realizados pesquisa e estudo de novos dispositivos, 

como sensores e displays. A implementação destes novos dispositivos mostrou ser viável para a solução. 

Com a pesquisa e implementação do protocolo Bluetooth, tornou-se possível a verificação dos dados 

por meio de aplicativo com suporte a esta tecnologia. Porém, devido ao atraso no desenvolvimento do 

aplicativo móvel, foram feitos testes com o protocolo Bluetooth em um aplicativo paralelo ao projeto, 

o qual obteve sucesso na transmissão dos dados, tanto da contagem de passos quanto da frequência 

cardíaca em tempo real. 

No estudo sobre gerenciamento de energia é denotado que um melhor aproveitamento da capacidade 

energética por intermédio do uso de bateria tipo célula, funções sleep fornecidas pelo microcontrolador 

e de remoção de leds de sinalização. 

Também, foi incluído um display com o intuito de mostrar a quantidade de passos e a frequência 

cardíaca em tempo real. Com isso, optou-se por um display simples e monocromático, para que não 

tivesse um impacto negativo no consumo de energia, além de possibilitar a realização de encomendas 

em larga escala. 

O carregamento do software para o hardware foi realizado por meio de um circuito com suporte a 

conversor USB Serial, baseado no chip FT232RL. 

Cursos sobre desenvolvimento de Placa de Circuito Impresso (PCB)  permitiram o desenvolvimento de 

uma placa, mas devido a atrasos de frete e afastamento ao laboratório de desenvolvimento em período 

de distanciamento social, não foi possível prosseguir com o desenvolvimento físico do projeto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Registra-se que o estudo é parte de pesquisas desenvolvidas em nível de conclusão de curso de Ciência 

da Computação, Mestrado e Doutorado em Educação da coautora. O dispositivo vestível iniciou com 

outros bolsistas e pelos autores em Iniciação Científica. Salienta-se que o projeto está em fase de 

desenvolvimento, sendo ainda necessária a fabricação das placas de circuito impresso, carregamento 

de programas e design do produto final. 

 

REFERÊNCIAS: 
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2019. 
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https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf. Acesso em: 1 set. 2019. 

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Disponível em: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. 
Acesso em: 1 set. 2019. 

DFROBOT DRIVE THE FUTURE. SEN0203 Heart Rate Sensor. Disponível em: 
https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203. Acesso em: 17 mar. 2020. 
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ANEXOS 

Fotos tiradas ao longo da criação do dispositivo vestível: 
 
Figura 1 - Testes Iniciais e Protótipo 

 

 
Figura 2 - Medida de Frequência Cardíaca 
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Figura 3 - Implementação de Display 

 
 
Figura 4 - Carregamento por FTDI 

 
 
Figura 5  - Esquemático de Placa de Circuito Impresso 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITO DA PANDEMIA NO SONO DE PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sara Julhia Robattini.  

COAUTORES: Dáfne dos Santos Ribeiro. 

ORIENTADOR: Helenice de Moura Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As mudanças na rotina e nos comportamentos do dia-a-dia,  provocadas pela pandemia por COVID-19, 

podem estar influenciando no horário de descanso, com prejuízos ao sono da população. Diante de um 

cenário de modificações e incertezas, associadas às restrições de mobilidade da população, como forma 

de controlar a disseminação do vírus, demandas e expectativas surgiram, especialmente na educação, 

repercutindo em sentimentos de medo, ansiedade e insegurança nos professores. Este fato tem 

influenciado em noites acordadas e privação do sono, o que pode afetar no desempenho intelectual, no 

raciocínio lógico, humor, memória e controle do peso, assim como reduzir a imunidade (LORENZI FILHO, 

2020). Compreendendo que os professores têm um papel fundamental no ensino-aprendizagem dos 

alunos, este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da pandemia na qualidade do sono de 

professores de escolas da rede municipal de ensino do interior do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, subprojeto do 

projeto integrado intitulado “Educação gerontológica como estratégia promotora da interação 

multigeracional para o viver e envelhecer saudável” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Passo Fundo, parecer 467.889, CAAE22094513.4.0000.534. Foi realizado com 

professores da rede municipal de ensino fundamental dos municípios de Espumoso e Segredo, Rio 

Grande do Sul, que foram convidados a participar de forma voluntária do estudo, no período do mês de 

agosto de 2020, e que atenderam ao critério de inclusão: possuir um notebook ou smartphone com 

acesso à internet para responder o questionário online. Participaram 22 professoras, com idade entre 

26 e 63 anos, com tempo de atuação na área de 6 à 28 anos. Para preservar os aspectos éticos, os 
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participantes marcaram a opção de concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes 

de responderem o questionário. O questionário foi composto por questões acerca dos aspectos 

sociodemográficos e autorrelato sobre a qualidade do sono, prática de atividade física, estresse, 

sobrecarga de trabalho e uso de tecnologias durante a pandemia de COVID-19. A análise dos dados foi 

descritiva. Os resultados permitiram identificar que 63,3% dos professores referem alterações na 

qualidade do sono, comparada com o período antes da quarentena. A média de sono das participantes 

foi de 7,4 horas por noite. Importante considerar que a duração do tempo de sono é diferente conforme 

a idade, na vida adulta é recomendado que os indivíduos durmam entre sete e oito horas por dia, no 

entanto, independente de se dormir 8 horas, acordar muitas vezes durante a noite, pode repercutir em 

cansaço, tendo um sono longo, porém sem qualidade (HERRING et al., 2018).  Ainda, 54,4% dos 

professores relataram ter deixado de dormir durante a noite para fazer atividades do trabalho, 

referindo-se a sobrecarga. Ter uma duração de sono insuficiente está associada ao mal funcionamento 

do corpo, além de doenças psiquiátricas e outras disfunções físicas (BRAND; KIROV, 2011). De acordo 

com Kapczinski, Quevedo e Izquierdo (2004),  quando o indivíduo é privado do sono, mesmo que durma 

mais tempo em uma ou duas noites, nunca irá recuperar o sono que foi perdido, e prejudicará a sua 

capacidade cognitiva pois o cérebro necessita do sono para poder funcionar no seu máximo de 

eficiência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se avaliar que a pandemia afetou a qualidade do sono autorreferida para estas professoras, pois 

percebem alterações nas horas de sono na pandemia por COVID-19. Cabe à escola desenvolver uma 

metodologia para as aulas online e realização de trabalho extraclasse, possibilitando a diminuição da 

sobrecarga das mesmas e oferecendo auxílio para melhorar este comportamento essencial à saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRAND, S.; KIROV, R. Sleep and its importance in adolescence and in common adolescent somatic and 

psychiatric conditions. International Journal of General Medicine, v. 4, p. 425–442, 2011. 

HERRING, M. P. et al. Sleep quality moderates the association between physical activity frequency and 

feelings of energy and fatigue in adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, p. 1–8, 2018.  

LORENZI FILHO, G. Sono e Saúde Mental, juntos. Coronavírus e o sono: o dia em que a terra parou, n. 

21, p. 8-8, 1 mar. 2020. Disponível em: 

<http://www.absono.com.br/assets/revista_sono_edicao_21_site.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2020. 

KAPCZINSKI, F.; QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. Bases biológicas dos transtornos psiqui·tricos. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 
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O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL 

DOS ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sara Julhia Robattini  

COAUTORES: Adrieli Carla Prigol, Helenice de Moura Scortegagna 

ORIENTADOR: Tarzie Hübner da Cruz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus, identificado como SARS-CoV-2, tornou-se um grande 

desafio para a saúde pública mundial, exigindo assistência especializada e cuidados de saúde. Com isso, 

o distanciamento social foi uma das estratégias implementadas no país, levando ao fechamento do 

comércios, escolas e universidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). O isolamento social tem contribuído 

para o surgimento do adoecimento mental, evidenciado por fatores como estresse, ansiedade e 

depressão, fazendo com que os indivíduos mudem o seu modo de produção, fato este que tem 

contribuído para o declínio nos níveis de aprendizagem, na motivação e capacidade de articular teoria 

e prática (MORAIS, MASCARENHAS, RIBEIRO, 2020). Nesse sentido, o estudo teve como objetivo analisar 

o impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental dos estudantes de graduação.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) onde 

utilizaram-se os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Estudantes”, “Angústia 

Psicológica”, “Infecções por Coronavirus” em português, disponíveis no Portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas bases de dados da Scielo, e Lilacs, no ano de 2020, a fim de responder a seguinte 

questão norteadora: “Qual o impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental dos estudantes de 

graduação? ”. A Saúde Mental é definida como nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional e 

abrange a capacidade do indivíduo em contemplar a vida e equilíbrio diante das atividades, buscando a 

resiliência. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). Sabe-se que o Ensino Superior pode ser um período 

crítico para os estudantes, pois influencia diretamente seu desenvolvimento, levando a possíveis 
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influências relacionadas ao nível econômico e social em um futuro próximo. O estudo realizado na  

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa evidencia que durante a permanência do 

isolamento, em que os estudantes se encontravam em casa, a grande maioria tem demonstrado maior 

nível de estresse e ansiedade (FERREIRA et al, 2020). Corroborando com o estudo acima, no Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadores 

aplicaram a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS), afirmando que na maioria dos itens 

presentes na escala, o índice de estresse, depressão e ansiedade foi considerado significativo (MORAIS, 

MASCARENHAS, RIBEIRO, 2020). No estudo de Maia e Dias (2020) durante a  pandemia foram 

encontrados altos índices de depressão, ansiedade e estresse com predominância de depressão no sexo 

masculino, sendo que nas mulheres, o índice de ansiedade e estresse apresentaram-se mais 

significativos. Os  problemas  de  saúde  mental  têm  impactos marcantes e duradouros na saúde e no 

bem-estar dos estudantes, comprometendo o desenvolvimento considerado normal e os aspectos 

relacionados a maturidade tanto cognitiva como psicossocial,  além  de interferir na trajetória 

acadêmica, diminuindo o rendimento estudantil e aumentando a taxa de evasão escolar. Dessa forma, 

surge a necessidade da criação de políticas educativas para o ensino superior, contribuindo para o bem-

estar e qualidade de vida do estudante, proporcionando ainda a melhora do desempenho acadêmico e 

a diminuição das consequências de uma saúde mental prejudicada (MORAIS, MASCARENHAS, RIBEIRO, 

2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, torna-se necessário que as Instituições de Ensino Superior adotem medidas para amenizar 

os danos psicológicos enfrentados pelos discentes nesse momento de pandemia. Assim, sugere-se a 

ampliação da oferta de atendimento psicológicos ao estudantes com o objetivo de tranquilizá-los, 

fornecendo ferramentas e suporte emocional.   

 

REFERÊNCIAS: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico 07. Especial: doença pelo coronavírus 2019. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2020.  

FERREIRA, A., et al. Covimpact: pandemia convid-19 nos estudantes do ensino superior da saúde. Rev. 

de Investigação & Inovação em Saúde, 2020. 

MAIA, B. R.; DIAS, P. C. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários: o impacto da 

COVID-19. Estud. psicol.,  Campinas,  v. 37,  e200067,  2020. 

MORAIS, L. M.; MASCARENHAS, S. A. do N.; RIBEIRO, J. L. P. Estudo exploratório das escalas de estresse, 

ansiedade e depressão: orientação para a saúde psicológica na universidade e seus efeitos sobre sobre 

o rendimento acadêmico. 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA IMUNOLOGIA NA SARS-COV-2: 

COMPONENTES ESTRUTURAIS IMUNOGÊNICOS E 

POTENCIAIS PACIENTES INSENSÍVEIS À INFECÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Saulo Bueno de Azeredo  

COAUTORES: Gabriela Kohl Hammacher 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Nathália Branco Schweitzer Mendes 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O COVID-19 (SARS-CoV-2), vírus descoberto na China, no final de 2019, espalhou-se globalmente, 

tornando-se a primeira pandemia do século 21. A apresentação clínica varia de nenhum sintoma a febre 

leve, dispneia e tosse, tempestade inflamatória, insuficiência respiratória e morte. (VABRET, et al. 2020). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, no dia 31/08/2020 são 25.118.689 casos confirmados 

e 844.312 mortes em todo o mundo. Graves problemas sociais, sanitários e econômicos se seguirão 

após a pandemia. Em decorrência do impacto global, torna-se urgente compreender os mecanismos 

imunomediados que possibilitam a infecção, para assim pensarmos em alternativas terapêuticas para 

conter a doença. Neste trabalho revisaremos sobre os aspectos imunológicos da infecção por SARS-CoV-

2, como componentes estruturais imunogênicos e potenciais pacientes insensíveis à infecção devido à 

reações-cruzadas com patógenos previamente expostos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este artigo é uma revisão de literatura sobre a imunologia da infecção por SARS-CoV-2. Utilizou-se como 

bases de dados PubMed e Scielo com os seguintes descritores: “imunologia // SARS-CoV-2 // COVID-

19”. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA fita simples e envelopado, pertencente à família Coronaviridae. 

Sua patogênese está associada a resposta imune do hospedeiro. A resposta imune inata é a primeira 

linha de defesa contra infecções virais. O entendimento em como a resposta inata funciona quando da 
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infecção pelo SARS-CoV-2 é muito limitada. Nessa etapa, a atividade, no caso de infecções virais, é 

majoritariamente feita por citocinas (interferons tipo 1 e 3, TNF-α e IL-1, IL-6 e IL-18), liberadas após os 

Receptores Reconhecedores de Padrões (PRR) identificarem a entrada de um vírus RNA. Das citocinas 

liberadas pela resposta inata a mais importante em coronaviroses é o interferon 1. A imunidade 

adaptativa, por sua vez,  tem como agente dominante a atuação do linfócito T helper (Th) 1. A 

programação que essas células realizarão será mediada pelas citocinas, produzidas pelas células 

apresentadoras de antígenos da resposta inata. Além disso, a imunidade adaptativa também 

desempenha importante papel na eliminação do vírus, por meio das células T citotóxicas, que 

promovem a morte das células infectadas, enquanto as células T auxiliares orquestram a resposta 

adaptativa geral. A resposta imune humoral, principalmente a produção de anticorpos pelas células B, 

tem função protetora que limita a infecção e dificulta a reinfecção, por meio de mecanismos de 

memória, que têm como alvo antígenos específicos, geralmente os localizados no capsídeo viral 

(VABRET, et al. 2020. ZHOMG, et al. 2020). Há pacientes que apresentam imunidade sorológica mediada 

por linfócitos T que nunca se expuseram ou foram infectados pelo SARS-CoV-2, fato que seria possível 

devido a imunidade cruzada com proteínas não-estruturais. A ORF1, proteína não-estrutural 

responsável pela produção do complexo replicase-transcriptase, é encontrada em outras coronaviroses 

zoonóticas e da gripe comum em humanos (LE BERT, 2020). Em pacientes SARS-CoV-2 graves houve 

redução nas contagens de linfócitos e aumento nas citocinas inflamatórias (TNF e IL-6) (VABRET; et al, 

2020). Estudo realizado por Wen e colaboradores, evidenciou que os linfócitos T CD4, CD8 e células 

natural killer foram reduzidos nos pacientes graves em comparação com aqueles com sintomas leves, 

além disso, os subconjuntos pró-inflamatórios de células T (CCR6, CCR4, CD4, Th17 e células T citotóxicas 

expressoras de perforina e granulisina), estavam aumentadas. Esse aumento na concentração de 

mediadores pró-inflamatórios gera a tempestade inflamatória, condição responsável pelo aumento 

expressivo de mediadores inflamatórios que geram quadro sistêmico, com especial lesão nos pulmões. 

Devido a esse quadro, muitos pacientes quando recuperados, permanecem com perda funcional, 

devido às alterações anatômicas ocorridas após a infecção (WAN, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Tendo em vista o proposto, o conhecimento das atividades celulares, os mecanismos humorais e o 

funcionamento macrocelular como um todo é necessário para o entendimento da doença SARS-CoV-2. 

A partir disso, se torna possível pensar nas terapêuticas e profilaxias possíveis para o solução do 

problema de saúde pública mundial que paralisou o mundo globalizado por 6 meses. 

 

REFERÊNCIAS: 

LU, R; et al.. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for 

virus origins and receptor binding. Lancet, v. 395, p. 565-574. Feb. 2020 

VABRET, N; et al. Immunology of COVID-19: Current State of the Science. Immunity, v.52, p. 910-941. 

Jun. 2020 
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ZHONG, J; et al. The immunology of COVID-19: is immune modulation an option for treatment?. Lancet 

Rheumatology, v. 2, p.428-436. Jul. 2020 

WAN, S; et al. Characteristics of lymphocyte subsets and cytokines in peripheral blood of 123 

hospitalized patients with 2019 novel coronavirus pneumonia (NCP). medRxiv. 2020 

LE BERT, N; et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected 

controls. Nature, v. 584, p. 457-462. Jul. 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

SÍNDROME DE EVANS: UM RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Saulo Bueno de Azeredo  

COAUTORES: Gabriela Kohl Hammacher, Luísa Fanton Pelle 

ORIENTADOR: Prof. Dra. Denise Ramos de Almeida 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Síndrome de Evans é uma doença rara caracterizada pela combinação de duas ou mais citopenias 

imunes. Cerca de 37-73% dos pacientes com Anemia Hemolítica Auto Imune apresentam Síndrome de 

Evans (SE), sendo mais frequente em crianças, principalmente quando concomitante a síndrome 

linfoproliferativa autoimune. A apresentação clínica é característica de doenças sistêmicas, sendo 

quando isolada, sem os angramentos e/ou hemólise maciça, de difícil caracterização. É comum os 

pacientes apresentarem discordância entre a clínica e os resultados laboratóriais. A SE tem 

fisiopatologia complexa, não estando completamente elucidada, além disso, é de difícil tratamento, 

sendo usualmente usado corticoide sistêmico, rituximab e micofenolato e imunoglobulina intravenosa, 

se plaquetopenia importante. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A.R.R, 43 anos, masculino. É encaminhado da cidade de origem para o hospital de referência por queixas 

de prostração e icterícia intensa. Iniciado há 3 meses, relata que sintomas evoluíram acompanhados de 

recusa alimentar. Nega alergias e dispnéia. Em uso de omeprazol e paroxetina. No exame físico 

apresentava regular estado geral, lúcido, orientado, coerente, descorado e ictérico. Sinais vitais 

estáveis, Glasgow 15. Ritmo cardíaco regular em dois tempos bulhas normofonéticas sem sopros, 

frequência cardíaca de 80 bpm. Apresentava murmúrio vesicular uniformemente distribuído, sem 

ruídos adventícios, eupneico, sem esforço, o abdome mostrava-se plano, flácido, indolor, com fígado e 

baço não palpáveis, sem irritação peritoneal. Ausência de edema ou empastamento, membros 

aquecidos e perfundidos.  Nos exames laboratoriais tipagem sanguínea A-, hematócrito 15, 

hemoglobina 5,7 g/dL, leucócitos 3470/mm³ (neutrófilos 1770/mm³, linfocitos 1300/mm³), plaquetas 

49.000/mm³, Coombs direto positivo, Coombs indireto negativo, creatinina 0,85 mg/dL, ureia 33 mg/dL, 
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DHL 12305 UI/L, BT 5,63 mg/dL, BD 0,7 mg/dL, BI 4,9 mg/dL, TGO 135 U/L, TGP 129 U/L, GGT 36  U/L, 

amilase 81 UI/L, HIV negativo. Colonoscopia normal e EDA evidenciou candidíase esofágica. Foi feito 

diagnóstico de Síndrome de Evans (SE). Iniciado tratamento com dexametasona, ácido fólico e 

ciclofosfamida. Na alta, paciente está sem queixas com melhora no laboratório (Hct 26, leuco 7.370 e 

plaquetas 140.000).  (PÉREZ; et al, 2018; BRUGAGNA; BRODSKY, 2020) 

A SE é uma doença rara caracterizada pela combinação de duas ou mais citopenias imunes, mais 

comumente anemia hemolítica autoimune (AHAI) e trombocitopenia imune (PTI), acompanhada ou não 

de neutropenia imune (15%). AHAI, PTI e neutropenia podem manifestar-se concomitantemente ou no 

decorrer do tempo. Cerca de 37-73% dos pacientes com AHAI apresentam SE, sendo mais frequente em 

crianças, principalmente quando concomitante a síndrome linfoproliferativa autoimune. A 

apresentação clínica inclui fadiga, palidez, icterícia e sangramento de mucosas, com períodos de 

remissão e exacerbação, havendo sangramentos e/ou hemólise maciça. É comum os pacientes 

apresentarem discordância entre a clínica e laboratório. A fisiopatologia da SE inclui deficiência de CTLA-

4, LRBA, TPP2 e diminuição na razão CD4/CD8. A SE é de difícil tratamento, não há evidências fortes, 

sendo usualmente usado corticoide sistêmico, rituximab e micofenolato e imunoglobulina intravenosa, 

se plaquetopenia importante. Esplenectomia é alternativa em casos não responsivos a terapia 

conservadora. Com diagnóstico e intervenção precoces altera-se morbimortalidade.  (PÉREZ; et al, 2018; 

BRUGAGNA; BRODSKY, 2020) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como visto, o caso apresentado é condição rara com clínica semelhante à apresentada na literatura. 

Destaca-se a presença de palidez e icterícia marcantes, baixa dosagem de Hb e aumento de HDL, 

sugestivos de hemólise. A evolução da paciente foi positiva, com melhora da clínica e dos exames 

laboratoriais, com destaque ao hemograma, que revela a efetividade do tratamento proposto. Assim, 

fica evidente a necessidade de identificação e tratamento precoce para um melhor desfecho. 

 

REFERÊNCIAS: 

PÉREZ, Carlos; CALDERÓN, Patrizia; CAVAZOS, Lorena; et al. Evans syndrome: clinical perspectives, 

biological insights and treatment modalities. J Blood Med. Out, 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.2147/JBM.S176144> 

Warm autoimmune hemolytic anemia (AIHA) in adults, edited by BRUGAGNA, Carlo; BRODSKY, Robert; 

published by UpToDate in Waltham, MA. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE MICROMERÍTICA, FARMACOTÉCNIA E FÍSICO-

QUÍMICA PRELIMINAR DO FÁRMACO NIFEDIPINO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Silvia Cristina Fagundes  

COAUTORES: Micheila Alana Fagundes 

ORIENTADOR: Charise Dallazem Bertol  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O nifedipino existe sob a forma de pó amarelado, inodoro e insípido, praticamente insolúvel na água, 

facilmente solúvel em acetato de etila, ligeiramente solúvel no etanol e muito pouco solúvel em 

clorofórmio e acetona. Apresenta ponto de fusão entre 172-174 °C. O nifedipino deve ser armazenado 

em recipientes bem fechados, protegidos da luz (ANVISA, 2010).  

Na etapa de pré-formulação, objetiva-se gerar informações que sejam confiáveis para posteriormente 

poder desenvolver medicamentos que sejam seguros, eficazes e estáveis. Os testes que são realizados  

nesta fase são de extrema importância, assim como os resultados gerados devem ser sempre avaliados 

criteriosamente para no final, ser possível desenvolver e  garantir que o produto acabado esteja com a 

com a qualidade adequada (SILVA; LARANJEIRA; PANONTIN, 2018). Desta forma, este trabalho objetivou 

caracterizar farmacotecnicamente o pó, com várias técnicas importantes na etapa de pré formulação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para análise do fármaco nifedipino, foram feitos vários experimentos práticos, como, granulometria, 

densidade bruta, densidade compacta, TGA e DTA, FTIR, microscopia óptica e ângulo de repouso.  

Na granulometria, foi pesado a tâmis vazia e anotado a massa, a partir disso foram adicionados 20 

gramas de nifedipino na parte superior das tamises e assim se iniciou a etapa de vibração sobre o 

conjunto de tamises, no final desta, as mesmas foram pesadas com a massa retida e calculou-se a 

porcentagem de pó retido em cada tâmis e o diâmetro médio, além disso, foi possível gerar um 

histograma (figura 1). Com a porcentagem e diâmetro das partículas.  Assim, foi possível classificar o pó 

de acordo com a Farmacopeia Brasileira, como moderadamente grosso pois as partículas passam em 
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sua totalidade pelo tâmis com abertura nominal de malha de 710 µm e, no máximo, 40% pelo tâmis 

com abertura nominal de malha de 250 µm, com diâmetro médio de partículas de 188,09µm. 

Para determinação de densidade bruta e compacta, foi pesado 10 gramas do nifedipino, colocado na 

proveta e lido volume, após, esta foi batida na bancada por 10, 500 e 1250 vezes, todas no mesmo ritmo 

e intensidade. Para cada uma destas, foi anotado o volume final da proveta. Após as 4 medições, 

calculou-se a densidade bruta e compacta, onde viu-se que o nifedipino tem características de ter um 

fluxo muito pobre, segundo a tabela para avaliação de fluxo (USP 30, 2007; British Pharmacopoeia, 

2007) devido ao valor do índice de compressibilidade (IC) que ficou entre 32-37% e o fator de Hausner 

ficou entre 1,46 - 1,59.  Ao adicionarmos separadamente na amostra, lubrificante (2% de estearato de 

magnésio) e deslizante (0,5% de dióxido de silício coloidal), nifedipino foi caracterizado como de fluxo 

bastante pobre, com IC de 38% e o FH de 1,60, ou seja, o uso do lubrificante e deslizante não melhorou 

as características de fluxo do fármaco. 

A análise térmica (TGA e DTA) foi feita adicionado 10 miligramas de nifedipino no equipamento STA 

6000 onde gerou os termogramas. No gráfico de DTA (figura 2) o nifedipino teve seu Tonset (início da 

fusão) em temperatura aproximada de 170 ºC, o que confirma a fusão do fármaco. Após a fusão, o 

fármaco passa a perder massa após 200 ºC. A perda de massa ocorre em uma única etapa com uma 

perda de quase 90%. Na análise por espectroscopia na região do IV (FTIR) colocou-se a amostra na forma 

de pó diretamente no equipamento (ATR), obtendo as bandas características do fármaco. Foram 

possíveis identificar bandas do fármaco em 1025cm-1 referente ao grupamento hidroxila primário, 

1079cm-1 grupamento hidroxila secundário, 1373cm-1 amida terciária, 1436cm-1 grupamento NH com 

estiramentos de ligações entre amida e éter, 1667cm-1 amida secundária e alongamento do 

grupamento éster, 2922cm-1 alongamento de O-H e no 3431cm-1 tem-se amina e hidroxila e vibração 

de alongamento N-H.        

Na microscopia óptica (figura 3), foi adicionado em uma lâmina, pequena quantidade de amostra e 

analisado em microscópio, assim descobrindo a morfologia das partículas, principalmente irregulares, 

cúbicas e aciculares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O fármaco nifedipino apresenta-se com um pó de partículas moderadamente grosso, de fluxo muito 

pobre, onde suas partículas são, cúbicas, irregulares e em formato de agulhas, o influencia diretamente 

no fluxo prejudicado do material. Para caracterizar um material adequadamente são importantes e 

necessárias muitas técnicas para se gerar uma boa formulação, e evitar problemas inesperados durante 

a produção. O conhecimento das propriedades micromeríticas, farmacotécnicas e físico-químicas são 

essenciais para planejar uma formulação adequada.  

 

REFERÊNCIAS: 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Farmacopeia Brasileira. Brasília, v. 2. 5° ed, p. 1155-

1157, 2010. 
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DRUGS. Drugs.com, 2020. Disponível em: https://www.drugs.com/nifedipine.html. Acesso em 08 de jul 

de 2020. 
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SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Figura 1: Histograma da porcentagem e diâmetro das partículas do Nifedipino.  

 
 
Figura 2: gráfico da TGA com dados tratados do fármaco Nifedipino.  
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Figura 3: Partículas do Nifedipino vistas no microscópio, em aumento de 40x. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DE PACIENTES 

REABILITADOS COM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS 

INSTALADAS NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UPF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tainara Estela Kopper 

COAUTORES: Valquíria de Jesus Freitas, Paula Benetti, Maria Salete Sandini Linden, Micheline Sandini 
Trentin, Moisés Zacarias Cardoso 

ORIENTADOR: João Paulo De Carli 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Além de restaurar a função, estética e fonética, as próteses dentárias melhoram a imagem pessoal, as 

interações sociais e a qualidade de vida dos pacientes. Objetivou-se com este estudo avaliar a influência 

dos medicamentos antidepressivos e, secundariamente, avaliar a idade dos pacientes e tempo de uso 

das próteses na autopercepção das condições de saúde bucal e satisfação em um grupo de pacientes 

reabilitados com próteses bimaxilares removíveis, utilizando o instrumento Oral Health Impact Profile 

(OHIP-14) e Escala Visual Analógica (VAS). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo transversal foi realizado durante o ano 2019 na Faculdade de Odontologia da UPF, após 

aprovação pelo CEP da instituição (nº 2.877.046). Foram analisados 175 prontuários de pacientes 

reabilitados com próteses totais e/ou parciais removíveis entre 2014 e 2019. Todos os pacientes foram 

contatados, mas apenas 23 (13%) indivíduos com idade entre 40 e 90 anos (média de 61,57 anos) 

consentiram em participar. Os voluntários foram submetidos a exame clínico realizado por profissional 

calibrado na Faculdade de Odontologia (coeficiente kappa=0,84) (YEN, et al. 2015). O uso de 

antidepressivos por pelo menos um ano, a idade do paciente e a duração do uso foram registrados. 

Cada participante respondeu ao OHIP-14 e utilizou a VAS para descrever a satisfação com a reabilitação 

oral. Os resultados mostraram que o uso de antidepressivos interfere na autopercepção da saúde bucal 

dos pacientes e na satisfação com o tratamento reabilitador. Neste estudo, o uso de antidepressivos foi 
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estatisticamente associado a vários aspectos abordados no OHIP-14: maior pontuação no escore geral 

(p=0,04), maior média de dor física (p=0,03), maior desconforto psicológico (p=0,03) e maior 

incapacidade física (p=0,03) [Tabela 1]. Ao analisar os resultados da VAS, observou-se que os pacientes 

que não faziam uso de antidepressivos tiveram maior satisfação com a estabilidade/retenção das 

próteses (p=0,01) quando comparados aos que usavam tal classe de medicamentos [Tabela 1]. Tais 

resultados vêm ao encontro de estudos anteriores, que afirmam que o uso de antidepressivos pode 

resultar em redução fluxo salivar, interferindo diretamente na adaptação e eficácia das próteses 

dentárias (QADEER, et al. 2019) e no enfraquecimento do aspecto psicológico do paciente (CARDOSO, 

et al. 2016). Indivíduos com mais de 60 anos apresentaram maior incapacidade física no uso de próteses 

totais ou parciais (p=0,04) [Tabela 2]. Pacientes que tiveram suas próteses instaladas há mais de três 

anos apresentaram domínio funcional inferior quando comparados a pacientes com próteses em uso 

por menos tempo (p=0,03). Observou-se também que pacientes que realizaram reabilitação há menos 

de três anos tinham maior capacidade mastigatória (p=0,02) [Tabela 3]. O fato de pacientes mais idosos 

apresentarem resultados menos positivos nos escores do OHIP-14 e VAS pode ser explicado pela 

dificuldade de mastigar alimentos associada a mudanças que ocorrem no sistema estomatognático com 

a idade, como diminuição do fluxo salivar, tônus muscular e coordenação motora. Próteses mais novas 

geralmente resultam em aumento na satisfação do paciente e qualidade de vida porque têm melhores 

qualidades técnicas, como retenção, estabilidade, capacidade de trituração do bolo alimentar, além de 

exercer um efeito psicológico positivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Usuários de antidepressivos tiveram escore OHIP mais alto, maior dor física, maior desconforto 

psicológico, incapacidade física e menos satisfação com as próteses removíveis, indicando que o uso de 

tal classe de drogas influencia negativamente no tratamento reabilitador. Pacientes mais idosos 

apresentam maior incapacidade física no uso de próteses removíveis, e o maior tempo de uso das 

próteses interferiu negativamente no domínio funcional e habilidade mastigatória dos usuários de 

próteses. 

 
REFERÊNCIAS: 

CARDOSO M.; BALDUCCI I.; TELLES D.M.; LOURENÇO E.J.V.; NOGUEIRA JÚNIOR L. Edentulism in Brazil: 
trends, projections and expectations until 2040. Ciênc Saúde Colet. 2016; v.21 n.4 p.1239–1246. 

QADEER A.; OMOLEHINWA T.T.; MUPPARAPU M.; AKINTOYE S.O. Are drug-related dental management 
cautions in Lexicomp Online for Dentistry evidence-based? A systematic review of the literature. 
Quintessence Int. 2019; v.50 n.9 p.754-761. 

YEN Y.Y.; LEE H.E.; WU Y.M.; LAN S.J.; WANG W.C.; DU J.K.; et al. Impact of removable dentures on oral 
health-related quality of life among elderly adults in Taiwan. BMC Oral Health 2015; p.15:1. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Parecer CEP UPF:  2.877.046 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Valores de “p” obtidos pela relação entre o uso de antidepressivos e os escores do OHIP-14 

/ EVA. 

 

 

Tabela 2 - Valores de “p” obtidos pela relação entre a idade dos pacientes e os resultados do OHIP-14 

/ EVA.   

 

Tabela 2 - Valores de “p” obtidos pela relação entre o tempo de uso da prótese e os escores do OHIP-

14 / EVA.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA ORIENTAÇÕES A 

COMUNIDADE SOBRE A COVID-19 SEM SAIR DE CASA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taíza Turatti  

COAUTORES: Pamela Borelli, Sara Julhia Robattini 

ORIENTADOR: Graciela de Brum Palmeiras 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Durante o ano de 2020, todos os países do mundo, precisaram adotar medidas para se adaptarem a 

uma situação de emergência sanitária. A pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, fez com que os 

sistemas de saúde buscassem formas para inovar os atendimentos em saúde, de forma que evitasse o 

contato social. Após o primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde criou o Protocolo de Manejo Clínico 

e outras medidas preventivas, a fim de evitar a propagação do vírus. Entre as medidas preventivas, a 

população teve que se adaptar ao isolamento social, restringindo a saída de suas residências apenas em 

caráter emergencial. Além disso, foi criada a “Portaria nº 467, de 20 de março de 2020”, que permite a 

Telemedicina em todo o território brasileiro, para amparar a população e prestar orientações de forma 

segura e prática (BRASIL, 2020a). O objetivo do estudo é relatar a experiência de acadêmicas que 

participaram do serviço de Teleatendimento realizado em um município do norte do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se do relato de experiência de acadêmicas do Curso de Enfermagem da Universidade de Passo 

Fundo que participaram do serviço de Teleatendimento, realizado entre o período de maio a junho de 

2020. O serviço de Teleatendimento foi criado pela Universidade de Passo Fundo em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Passo Fundo e continua em funcionamento, está localizado nas dependências 

da Universidade. Estão envolvidos nesse serviço, os professores e acadêmicos dos cursos da área da 
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saúde, de forma voluntária, e psicólogos da rede municipal, com a finalidade de prestar orientações a 

comunidade para evitar o contágio do Sars-CoV-2 e quanto a Covid-19. O uso de recursos provenientes 

de tecnologias sem dúvidas, é um método fundamental no decorrer das circunstâncias da atualidade. 

Além disso, essa ferramenta tecnológica permite que, além da teleconsulta, seja realizada orientações 

quanto a restrição domiciliar, distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras como 

medida preventiva, sinais e sintomas, monitoramento dos usuários à distância, e ainda 

encaminhamentos para a atenção primária ou até mesmo hospitalar, quando há presença de sinais e 

sintomas graves de COVID-19. Diante deste contexto, na maioria das pessoas as manifestações clínicas 

causadas pelos Sars-CoV-2 são semelhantes aos sintomas de Síndromes Gripais, muito comuns nessa 

época do ano. Sendo assim, durante as ligações telefônicas, muitos pacientes demonstravam ansiedade 

e nervosismo quanto as incertezas do diagnóstico. Quando apresentavam esses sintomas e 

inseguranças eram encaminhados ao apoio psicológico. Uma das características mais marcantes 

vivenciadas durante o teleatendimento foi a mudança na forma do comportamento da interação entre 

acadêmico, profissional da saúde e usuário. É inegável que, com a ausência do contato físico e visual, o 

futuro profissional de Enfermagem estabeleça o aprimoramento do sentido da audição e na maneira de 

interpretar as condições singulares de cada usuário, para assim, encaminhá-lo de forma coerente 

conforme suas necessidades. Conforme salientado globalmente pela mídia, a melhor forma de 

combater o vírus Sars-CoV-2, é através da prevenção. Durante todos as ligações telefônicas, eram 

repetidos a importância do uso de máscara, higienização frequentemente das mãos com água e sabão 

ou álcool gel, distanciamento social, evitar tocar boca, nariz e olhos, desinfetar as superfícies e os 

objetos tocados e não sair de casa (BRASIL, 2020b). Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, 

apresentados no dia 04/08/2020, Passo Fundo notificou 3714 casos confirmados e está na bandeira 

vermelha (BRASIL, 2020c). Também ocorre muitas queixas da população durante o teleatendimento em 

diversos aspectos. Assim como ocorre em outras cidades, há um grande impasse com a economia local, 

que apesar do fechamento do comércio para conter a transmissão do vírus, está ocorrendo a frustração 

pela falta de controle do aumento de casos confirmados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir das experiências vivenciadas, afirma-se que a participação no teleatendimento é de extrema 

relevância na formação acadêmica, permite ao futuro profissional o aprimoramento do sentido da 

audição e na maneira de interpretar as condições singulares do usuário. Ressalta-se que falta 

conscientização e atitude por parte da população, para colocar em prática todas as orientações 

estabelecidas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria. 467, de 20 de março de 2020. Dispõe, em caráter excepcional e 

temporário, sobre as ações de Telemedicina, decorrente da epidemia de COVID-19 [...]. Brasília, 2020. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20467-

20-ms.htm. Acesso em: 03 ago. 2020. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCOv). 

Brasilía: 2020. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-

manejo-coronavirus.pdf. Acesso em: 03 ago. 2020. 

BRASIL. Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Coronavírus. Porto Alegre: 2020. Disponível 

em: https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/. Acesso em: 04 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PACIENTE COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL: UM RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tamiris Prandi da Silva   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Sheila Gemelli de Oliveira  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A deficiência visual caracteriza-se por perdas totais ou parciais da visão em decorrência a causas 

hereditárias, congênitas ou adquiridas, onde mesmo após correções óticas ou cirúrgicas, há limitações 

de seu desempenho normal. Ela engloba a baixa visão ou cegueira e os indivíduos apresentam 

comprometimento funcional e dificuldades na realização de tarefas. A visão é responsável pela 

integração das atividades motora, perceptiva e mental, desenvolvimento da locomoção e mobilidade, 

consequentemente, sua perda implica em comprometer atividades básicas como segurança, 

integridade, recreação, autoimagem, orientação, liberdade, percepção e aprendizagem (URQUIZO 

ESTEBAN CÁRDENAS, 2018). A fisioterapia amplia as possibilidades do cidadão cego de tornar-se cada 

vez mais independente através do autoconhecimento de sua imagem corporal, trazendo ao deficiente 

visual melhorias na sua qualidade de vida (CARVALHO et al., 2010). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente caso trata de uma paciente do sexo feminino, 66 anos, aos 20 anos notou que sua visão 

estava diminuída, após uma gravidez contraiu uma infecção hospitalar no olho e teve piora da visão, 

sendo diagnosticada com Distrofia Juvenil de Stargardt. Também conhecida como a distrofia macular 

de Stargardt é caracterizada por redução progressiva e grave da visão central, tipicamente na primeira 

e segunda década de vida, o epitélio pigmentado da retina (EPR) e a camada de fotorreceptores da 

região macular são os sítios mais comprometidos (OLIVEIRA et al., 2008). A queixa principal da paciente 

era dor na coluna e nas pernas, e também perda de força muscular, sendo que apresenta uma discopatia 
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degenerativa da lombar. Na escala de equilíbrio de Berg apresenta escore de 55/56 pontos, sendo uma 

pontuação ótima. Na avaliação de medida de independência funcional (MIF) obteve nota 7 em quase 

todos os pontos analisados, sendo que os realizou de forma independente. Já na escala de avaliação de 

risco de quedas de Dowton, a paciente pontuou 2, sendo que 3 ou mais pontos indicam risco de quedas. 

A avaliação postural mostrou alterações no ombro (lado direito mais alto), tronco rodado para o lado 

esquerdo, cotovelo direito fletido, quadril rodado externamente, joelhos em varo e hiperlordose 

lombar. 

Os objetivos e condutas fisioterapêuticas se basearam cientificamente e consistiam em alongamentos 

para aumentar a flexibilidade, aliviar tensões, melhorar a consciência corporal, corrigir a postura e 

prevenir lesões, seriam eles de tronco anterior e lateral, dos músculos: peitoral, ECM, tríceps, deltoide, 

flexores e extensores de punho, quadríceps, isquiotibiais, adutores da coxa, gastrocnêmio e glúteo 

mínimo. Com o intuito de melhorar a força muscular técnicas de Mckenzie, Klapp, FNP além do exercício 

de ponte, e também utilizando halteres, bolas e faixas elásticas. Para trabalhar a função pulmonar, 

visando a reexpansão pulmonar, melhorando a oxigenação do sangue, eliminando possíveis secreções 

e melhorando a qualidade de vida, fazendo atividade na bicicleta ergométrica, ou na esteira 

(caminhadas), além de exercícios específicos para a respiração como: respiração diafragmática, 

inspiração fracionada em tempos, inspiração sustentada máxima, associando a elevação dos membros 

superiores. Para treino de equilíbrio, marcha e propriocepção visando diminuir o risco de quedas, 

minimizando o declínio funcional e aumentando o controle e suporte postural, utilizando dispositivos 

como balancepad, disco ball, buzu, prancha de Freedman, realizando atividades em apoio bi e unipodal, 

transferências de peso e circuitos neuro funcionais com estes obstáculos e em diferentes planos, além 

de exercícios na bola suíça. Por fim uma massagem, com liberação de trigger points e contraturas 

musculares, visando relaxamento da musculatura, alivio de dores e bem estar geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Embora as conclusões extraídas dos resultados desse relato estejam limitadas pelo pequeno número de 

sessões realizadas com a paciente, eles dão suporte para uma melhora na qualidade de vida, 

melhorando e aliviando seus sintomas e a tornando ainda mais independente no seu dia a dia. Dessa 

forma, sugere-se, a realização de estudos que avaliem a intervenção da fisioterapia, possibilitando 

identificar quais os métodos que trazem maiores benefícios frente a DV. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, Maitê P et al. Atuação da fisioterapia em deficientes visuais. Revista Brasileira de Geografia 

Médica e da Saúde, [S. l.], p. 55, 7 dez. 2010. Disponível em: 

https://search.proquest.com/openview/1a2768f5785a22b7cf50923deb8f026c/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2030864. Acesso em: 7 ago. 2020. 

OLIVEIRA , Otacílio et al. Estudo macular na doença de Stargardt. Arq Bras Oftalmo, [S. l.], p. 8, 7 dez. 

2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/abo/v71n1/v71n1a02.pdf. Acesso em: 
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URQUIZO ESTEBAN CÁRDENAS, Wilbert. Efeitos de um protocolo adaptado de Pilates em deficientes 

visuais. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, [S. l.], p. 4-6, 17 jul. 2018. Disponível em: 

http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/588. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÁCIDO GLICÓLICO 10 E 17% E 

DO EDTA 17% SUBMETIDOS À ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA 

PASSIVA E RECIRPOCANTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tauane de Souza Passos. 

COAUTORES: Doglas Cecchin, Huriel Scartazzini Palhano, Bárbara Facco Rauber, Luara Presser Soldin, 
Luiza Grazioli Bacchi. 

ORIENTADOR: Ana Paula Farina. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A smear layer é uma camada advinda da instrumentação de canais radiculares sendo ela depositada 

sobre as paredes dos canais radiculares (Gualabivala et al., 2005). Ocorrendo o tratamento endodôntico 

sem a remoção da smear layer, sua degradação posterior colabora para reinfecção do canal radicular. 

Por este motivo, deve-se lançar mão de substâncias químicas que sejam capazes de proporcionar a sua 

remoção. O EDTA é o agente quelante mais utilizado para remoção de smear layer, em contrapartida 

possui ação antimicrobiana limitada contra Enterococcus faecalis (Morgental et al., 2013). O AG 17% foi 

utilizado como irrigante final em canais radiculares por Barcellos et al (2020) e demonstrou ter efeito 

similar ao EDTA 17% em relação à remoção da smear layer. Buscando a possibilidade de uma melhor 

ação antimicrobiana, o EDTA 17% AG 10 e 17% foram testados associados à irrigação ultrassônica 

passiva e por movimentos reciprocantes com EasyClean. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a ação antimicrobiana de substâncias químicas 

auxiliares com ação quelante aossociadas à irrigação ultrassônica passia (PUI) e Easy Clean (EC). Para 

avaliação da ação antimicrobiana, oitenta e oito primeiros molares superiores humanos extraídos foram 

selecionados. Os canais radiculares palatinos foram inoculados por 15 dias com 100 µl de cultura de 
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Enterococcus faecalis e divididos aleatoriamente em 8 grupos (n=10) conforme as diferentes 

substâncias testadas: solução fisiológica (SF) + PUI; SF + EC; ácido glicólico (AG) 10% + PUI; AG 10% + EC; 

AG17% + PUI; AG17% + EC; ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 17% + PUI e EDTA17% + EC. 

Inicialmente cada amostra foi irrigada com 2 mL de substância testada e a cada ciclo de ativação ocorreu 

a renovação com mais 2 mL, foram feitos três ciclos de ativação de 20 segundos cada. Após o último 

ciclo cada amostra foi irrigada com 5 mL de solução fisiológica. A avaliação da descontaminação dos 

tratamentos propostos foi realizada por meio da contagem de unidades formadoras de colônias (UFCs), 

relacionando-as antes e após o tratamento de cada amostra observando a redução de cada grupo. A 

análise estatística foi realizada por meio de ANOVA, seguido por Post-Hoc de Tukey (P=0,05). Os 

resultados do presente estudo mostraram que a capacidade de desinfeção dentre as diferentes 

substâncias foi a seguinte: ácido glicólico 17% > ácido glicólico 10% > EDTA 17% > soro fisiológico 

(P<0,05). Comparando os métodos de ativação, a utilização do PUI apresentou maior capacidade de 

descontaminação que o Easy Clean (P<0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O protocolo que apresentou maior capacidade de descontaminação intrarradicular foi com o uso do 

Ácido Glicólico 17% ativado com PUI. 

 

REFERÊNCIAS: 

Barcellos DPDC, Farina AP, Barcellos R, et al. Effect of a new irrigant solution containing glycolic acid on 

smear layer removal and chemical/mechanical properties of dentin. Sci Rep. 2020;10(1):7313. Published 

2020 Apr 30. doi:10.1038/s4 

GULABIVALA, K.; PATEL, B.; EVANS, G.; NG, Y. L. Effects of mechanical and chemical procedures on root 

canal surfaces. Endodontic Topics, v. 10, n.1, p. 103-122, 2005. 

MORGENTAL, R. D.; SINGH, A.; SAPPAL, H.; KOOPER, P. M.; VIER-PELISSER, F.V.; PETERS, O. A. Dentin 

inhibits the antibacterial effect of new and conventional endodontic irrigants. Journal of Endodontics, 

v.39, n.3, p. 406-410, 2013. 
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ANEXOS 

 

  

Tabela 1. Média e desvios-padrão ( ) da quantidade de bactérias remanescentes no 
interior dos canais radiculares em porcentagem (%). 

Grupos 
Formas de ativação 

EasyClean PUI 

Soro 4,9 (0,05)aA 8,9 (0,01)aB 

EDTA 17% 3,8 (0,08)bA 2,2 (0,01)bB 

Ácido Glicólico 10% 2,11 (0,03)cA 0,08 (0,001)cB 

Ácido Glicólico 17% 0,08 (0,002)dA 0,03 (0,0007)dB 

*Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma coluna indicam diferença 
estatisticamente significante. 
*Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença 
estatisticamente significante. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

GENOTOXICIDADE DO TABACO E ÁLCOOL EM CÉLULAS 

ESFOLIATIVAS DA MUCOSA ORAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tauane Vassoler 

COAUTORES: Julia Vanini, Letícia Copatti Dogenski, Moisés Zacarias Cardoso, José Eduardo Vargas, 
Micheline Sandini Trentin, Maria Salete Sandini Linden 

ORIENTADOR: João Paulo De Carli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O hábito de fumar é consistentemente associado ao desenvolvimento de câncer oral, especialmente 

quando relacionado à ingestão rotineira de bebidas alcóolicas, considerada potencializadora do efeito 

carcinogênico do tabaco, uma vez que facilita a absorção dos compostos químicos pelas células da 

mucosa oral. O tabagismo e o alcoolismo conjuntos intensificam os danos causados pelos agentes 

genotóxicos que atuam no DNA da célula, provocando erros na divisão celular e mudanças genéticas 

que resultam em alterações irreversíveis e degenerativas. O teste de micronúcleo (MN) é uma técnica 

amplamente utilizada para monitorar o potencial genotóxico de compostos químicos em diferentes 

tipos celulares. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito genotóxico do tabaco 

e do álcool em células esfoliativas (in vivo) da mucosa oral de pacientes tabagistas, etilistas e que fazem 

o uso combinado destes dois agentes, quantificando suas alterações celulares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo possui delineamento clínico-laboratorial transversal e foi aprovado pelo CEP da UPF. A partir 

da análise de 2.426 prontuários de pacientes da Faculdade de Odontologia da UPF, foram selecionados 

83 indivíduos de 30 a 50 anos de idade, de ambos os gêneros, que não apresentassem enfemeridades 

sistêmicas e/ou hábitos que pudessem interferir no estudo, com excessão do consumo de tabaco e 

álcool. Tais indivíduos foram divididos em quatro grupos: G1: controle, composto por 24 indivíduos não 

tabagistas e não etilistas; G2: 23 indivíduos tabagistas; G3: 24 indivíduos tabagistas e etilistas; G4: 12 
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indivíduos etilistas. As amostras biológicas foram coletadas por meio de raspado superficial da mucosa 

jugal. Para cada indivíduo foram analisadas mil células da mucosa bucal em microscópio de luz, em 

aumento de 400x (Olympus Bx50, Tóquio, Honshu, Japão). As alterações registradas foram de 

micronúcleos (MN), células binucleadas e alterações metanucleares dos tipos cariorrexe, picnose, 

cariólise e bud (Figura 1).  

A análise estatística foi realizada pelos testes ANOVA e Tukey ao nível de 95% de significância. ANOVA 

mostrou diferença entre os grupos no que diz respeito a  alterações do tipo carriorexe (p=0), picnose 

(p=0,002) e células binucleadas (p=0,046), sendo G3 o detentor do maior número de alterações. O teste 

Tukey mostrou que alterações do tipo cariorrexe se apresentaram maiores no grupo G3 (p=0). Em G4 o 

número total de alterações celulares também foi maior quando comparado ao grupo controle 

(p=0,034). Assim, quanto ao número total de alterações, G3 e G4 foram superiores significativamente, 

quando comparados ao grupo controle (Tabela 1).  

Ao se comparar a média de MN dos quatro grupos avaliados no presente estudo não foram notadas 

diferenças estatisticamente significativas, muito embora tenha havido uma tendência numérica (maior 

média de micronúcleos no grupo G3). Já considerando as alterações metanucleares, os indivíduos de G3 

apresentaram uma média estatisticamente maior quando comparado aos demais grupos.  

Estes resultados confirmam a hipótese de que alterações genéticas na mucosa oral podem ser induzidas 

por agentes genotóxicos presentes no tabaco e no álcool, corroborando com informações previamente 

reportadas na literatura. Alterações nucleares como micronúcleos estão relacionadas a estágios 

precoces da carcinogênese. Sua frequência elevada em células esfoliativas da mucosa oral revela a ação 

genotóxica de um composto e pode ser usada para identificar grupos de populações de alto risco para 

desenvolvimento de cânceres (Webber et al., 2015; Prasad; Hamed; Nahar, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados obtidos no presente estudo indicam aumento significativo nas alterações metanucleares 

principalmente em indivíduos tabagistas e etilistas, quando comparados aos demais grupos. Conclui-se 

assim que, quando um indivíduo é exposto ao tabaco e ao álcool simultaneamente, podem ocorrer 

desordens malignas ou potencialmente carcinogênicas na mucosa oral devido às alterações celulares 

que estes compostos causam, sendo o teste de MN sensível na detecção e monitoramento de tais 

alterações. 

 

REFERÊNCIAS: 

PRASAD, Prathibha; HAMED, Mohamed s; NAHAR, Prashant. Micronucleus Assay in Waterpipe Tobacco 

and Cigarette Smokers: a comparative study. The Journal Of Contemporary Dental Practice, [S.L.], v. 

20, n. 1, p. 101-107, 2019. 

WEBBER, Lp et al. Nuclear changes in oral mucosa of alcoholics and crack cocaine users. Human & 

Experimental Toxicology, [S.L.], v. 35, n. 2, p. 184-193, 2 abr. 2015.  
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ANEXOS 

Figura 1 - Células de mucosa bucal coradas com Giemsa: A) micronúcleo; B) picnose; C) cariorrexe; D) 

cariólise; E) bud; F) célula binucleada. 

 

 

Tabela 1 - Média (DP) dos valores totais de alterações conforme os grupos. Comparação entre os 

grupos de estudo para alterações totais. 

 Grupo N Média DP p 

Tabagistas 
Controle 24 9,54 5,501 0,059 

Tabagistas 23 15,17 13,089 

Tabagistas e 

etilistas 

Controle 24 9,54 5,501 0,000 

Tabagistas e etilistas 24 28,88 13,715 

Etilista 
Controle 24 9,54 5,501 0,034 

Etilistas 12 14,17 6,726 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS ATENDIDOS PELA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE EM PASSO FUNDO, RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ueslei Mossoi Tribino. 

COAUTORES: Gustavo Olszanski Acrani, Janaína Ribeiro França, Marcelo Soares Fernandes e Nathyelle 
Maria de Oliveira Cândido. 

ORIENTADOR: Ivana Loraine Lindemann. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O envelhecimento populacional aumentou a carga de doenças na sociedade, especialmente no que se 

refere a doenças psiquiátricas como a depressão, um transtorno mental, frequente e crônico, cuja 

prevalência está em ascensão no mundo. Essa doença é o resultado de uma complexa interação de 

fatores sociais, psicológicos e biológicos e tem propensão em se manifestar, principalmente, em pessoas 

que passaram por eventos adversos durante a vida, tais como desemprego, luto e trauma psicológico, 

sendo, portanto, frequente entre os idosos (ARANTES, 2007). Logo, tem-se como objetivo descrever a 

prevalência de depressão em idosos atendidos pela Atenção Primária de Saúde (APS) em Passo Fundo, 

RS. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizado um recorte de um estudo epidemiológico transversal, cujos dados foram coletados entre 

maio e agosto de 2019, por estudantes do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), previamente treinados, por meio da aplicação de questionário a adultos e idosos usuários de 34 

unidades da Rede Urbana de Atenção Primária à Saúde (APS) de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que 

aguardavam atendimento médico no serviço. Após dupla digitação e validação pelo software free 

EpiData, foi realizada estatística descritiva pelo software free PSPP, contemplando as variáveis idade, 

sexo, cor da pele, situação conjugal, renda, depressão, vigência de tratamento psicológico e profissional 

responsável pelo tratamento. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UFFS – Parecer nº 3.219.633. A amostra foi constituída de 403 pacientes com 

idade de 60 anos ou mais, com predomínio do sexo feminino (61,3%), cor da pele branca (67,6%), 
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cônjuge (62,3%) e renda mensal de até 1 salário mínimo (61,4%). Em relação à depressão, observou-se 

uma prevalência de 35% entre os idosos. Apenas 6,7% da amostra estava em tratamento psicológico no 

momento da coleta de dados, dos quais 68% com psiquiatra. Assim, embora seja elevada a prevalência 

de casos de depressão na população idosa, há uma baixa frequência de pacientes em tratamento 

psicológico. Tal situação, possivelmente, está relacionada ao preconceito associado aos transtornos 

mentais, à atribuição de sinais e sintomas depressivos ao processo de envelhecimento e à falta de 

treinamento da equipe de saúde para tratar os quadros depressivos (UNÜTZER et al., 1999 apud 

CREPALDI, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, é notável que a Atenção Primária à Saúde ainda enfrenta desafios no combate da 

depressão entre os idosos. Por isso, é imprescindível a elaboração de medidas para elevar o número de 

pacientes em tratamento e acompanhamento, evitando uma alta prevalência dessa doença, ainda mais 

com o aumento da expectativa de vida no país. 

 

REFERÊNCIAS: 

ARANTES, D. V. Depressão na Atenção Primária à Saúde. Revista Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade, Rio de Janeiro, v. 2, n. 8, p. 261-270, 2007. DOI: https://doi.org/10.5712/rbmfc2(8)65. 

Disponível em: https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/65. Acesso em: 23 ago. 2020. 

CREPALDI, A. L. Depressão e sintomas depressivos em idosos de baixa renda em São Paulo: 

prevalência, fatores associados e uso de serviços de saúde. 2009. 169. Dissertação (Mestrado em 

Ciências). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-28112009-

183311/publico/DissertacaoAndreLuizCrepaldi.pdf>. Acesso em: 23 de ago. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): nº 3.219.633. 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

7
4

4
 

ANEXO 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de uma amostra de usuários idosos da Atenção 
Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=403). 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 247 61,3 

Masculino 156 38,7 

Cor da pele autorreferida   

Branca 272 67,6 

Outra 131 32,4 

Situação conjugal   

Com cônjuge 251 62,3 

Sem cônjuge 152 37,7 

Renda per capita   

≤1 salário mínimo 246 61,4 

>1 salário mínimo 157 38,6 

Diagnóstico médico de depressão autorreferido 

(n=403)  

  

Sim 141 35,0 

Não 262 65,0 

Vigência de tratamento psicológico (n=141)   

Sim 9 6,7 

Não 132 93,3 

Profissional responsável pelo tratamento (n=9)   

      Psiquiatra 6 68,0 

Outros (Psicólogo, Médico Clínico Geral) 3 32,0 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

RASTREAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL: REALIZAÇÃO DE 

COLONOSCOPIA POR USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ueslei Mossoi Tribino. 

COAUTORES: Eva Brenda Santos Silva, Gustavo Olszanski Acrani, Ivana Loraine Lindemann, Janaína 
Ribeiro França, Nathyelle Maria de Oliveira Cândido e Raimundo Maurício dos Santos. 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul campus Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A colonoscopia permite a análise do revestimento interno do cólon, do ceco, do reto e do canal anal, 

podendo incluir a porção distal do íleo, principalmente em casos de neoplasias no cólon e no reto. O 

câncer colorretal se inicia com um crescimento anormal na membrana mucosa do cólon ou do reto, 

chamado de pólipo, o qual deve ser removido para impedir sua progressão e mortalidade associada. 

Por isso, recomenda-se que os pacientes sejam submetidos ao rastreamento do câncer colorretal a 

partir dos 50 anos e até os 75 anos, mesmo que não existam fatores de risco adicionais, visto que a 

probabilidade de desenvolvimento dessa doença aumenta à medida que a pessoa envelhece 

(STAUFFER; PFEIFER, 2020). Logo, tem-se como objetivo descrever a prevalência da realização de 

colonoscopia para rastreamento de câncer colorretal em pessoas entre 50 e 75 anos, sem sinais ou 

sintomas sugestivos de câncer, sem doença intestinal prévia ou histórico familiar de câncer colorretal. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizado um recorte de um estudo epidemiológico transversal, cujos dados foram coletados entre 

maio e agosto de 2019, por estudantes do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), previamente treinados, por meio da aplicação de questionário a adultos e idosos usuários de 34 

unidades da Rede Urbana de Atenção Primária à Saúde (APS) de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que 
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aguardavam atendimento médico no serviço. Após dupla digitação e validação pelo software free 

EpiData, foi realizada estatística descritiva pelo software free PSPP, contemplando as variáveis idade, 

sexo, cor da pele, renda, realização de colonoscopia em algum momento da vida e motivo da realização 

do exame. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da UFFS – Parecer nº 3.219.633. A amostra foi constituída de 589 pacientes, predominando o sexo 

feminino (64,2%), cor da pele branca (67,1%), possuir cônjuge (68,7%), ensino fundamental (59,3%) e 

renda per capita de até 1 salário mínimo (62,9%). No que se refere à colonoscopia, 40,7% realizaram o 

exame alguma vez na vida, sendo que 40,5% o fizeram para rastreamento de câncer colorretal e 59,5% 

para diagnóstico (Tabela 1). Assim, percebe-se que o rastreamento de câncer colorretal, por meio de 

colonoscopia, em pacientes de médio risco apresenta uma prevalência baixa. Tal situação pode estar 

relacionada ao fato de que o exame de escolha para rastreamento na APS é a pesquisa de sangue oculto 

nas fezes, devido a não ser invasivo, ser de baixa complexidade, fácil realização e baixo custo, sendo 

realizado colonoscopia apenas nos que apresentarem resultado positivo e, também, à política de 

prevenção quaternária, a qual almeja evitar intervenções excessivas. Contudo, estudos trazem que, 

infelizmente, ao se comparar a sensibilidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes de 38,3% a 49,5% 

com a sensibilidade da colonoscopia de, aproximadamente, 94,7%, tem-se uma maior probabilidade de 

falso-negativos. Por esse motivo, mesmo que o exame de sangue oculto nas fezes tenha resultados 

positivos na redução da mortalidade por câncer colorretal, a colonoscopia é padrão-ouro para o 

rastreamento dessa doença (BRASIL, 2010; TELESSAÚDE, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo trouxe contribuições sobre a realização de colonoscopia para rastreamento de câncer 
colorretal na APS, colaborando para uma reflexão sobre o atual cenário no país. Lamentavelmente, 
apesar de possuir a melhor sensibilidade para o diagnóstico dessa doença, o exame não é barato e é de 
difícil acesso a toda a população, o que torna complexa sua aplicação para triagem em massa. 
 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno 

de Atenção Primária. Rastreamento. Brasília, DF, 2010. 

NÚCLEO DE TELESSAÚDE RIO GRANDE DO SUL. Quantos pacientes doentes o exame de colonoscopia 

pode detectar? Qual sua sensibilidade?. Porto Alegre, RS, 2013. Disponível em: 

<https://aps.bvs.br/aps/quantos-pacientes-doentes-o-exame-de-colonoscopia-pode-detectar-qual-

sua-sensibilidade/>. Acesso em: 22 de agosto de 2020. 

STAUFFER, Clyde M.; PFEIFER, Christopher. Colonoscopy. StatPearls, 2020. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559274/>. Acesso em: 22 de agosto de 2020. 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de uma amostra de usuários entre 50 e 75 anos 

da Atenção Primária à Saúde. Passo Fundo, RS, 2019. (n=589).  

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 378 64,2 

Masculino 211 35,8 

Cor da pele autorreferida   

Branca 395 67,1 

Outra 

Situação conjugal (n=587) 

Com cônjuge 

Sem cônjuge 

 

194 

 

403 

184 

32,9 

 

68,7 

31,3 

Escolaridade (n=526)   

Ensino fundamental 312 59,3 

Ensino médio 

Ensino superior ou mais 

136 

78 

25,9 

14,8 

Renda per capita (n=552)   

≤1 salário mínimo 

>1 salário mínimo 

Realização de colonoscopia 

Sim 

Não 

Motivo da colonoscopia (n=232) 

Rastreamento 

Diagnóstico 

347 

205 

 

240 

349 

 

94 

138 

62,9 

37,1 

 

40,7 

59,3 

 

40,5 

59,5 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA RESINA À ZIRCÔNIA: UM 

ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ulysses Lenz  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Álvaro Della Bona 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O uso da zircônia tetragonal parcialmente estabilizada por ítrio (YTZP) em odontologia se expandiu 

rapidamente na última década, impulsionado pelas propriedades biomecânicas superiores [1, 2]. 

Entretanto, cerâmicas ácido-resistentes precisam de atenção especial em relação ao tratamento de 

superfície [3]. A grande maioria dos estudos [4] sobre resistência adesiva entre zircônia e resina 

apresentam resultados imediatos, sendo assim pouco conhecida a eficácia dos tratamentos de 

superfície em termos longevos (2 anos).  Assim, foi avaliado o efeito do envelhecimento (2 anos) na 

resistência de união da resina à zircônia tratada com os procedimentos de união mais usados 

clinicamente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Blocos de YTZP foram unidos a blocos de resina com um sistema adesivo e cimento resinoso após um 

dos seguintes tratamentos de superfície por jateamento: AP- partículas de alumina, ou SC- partículas de 

alumina revestidas com sílica. Corpos de prova (CP) em forma de barra foram confeccionados e 

armazenados em água destilada a 37ºC (n= 30): SCI e API armazenados por 7 dias; SC1 e AP1 por 1 ano; 

SC2 e AP2 por 2 anos. Após o tempo de armazenamento, os CP foram testados sob tração em máquina 

de ensaios universal. Os valores de resistência de união à microtração (σ) foram analisados 

estatisticamente por meio da distribuição de Weibull, análise de variância (ANOVA) e post-hoc de Tukey 

(α= 0,05). As falhas foram avaliadas usando princípios de fractografia. Os valores médios de σ e força 

característica diminuíram significativamente para o grupo SC2 (p<0,05) (Tabela 1). SC2 e AP1 foram 
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semelhantes quanto ao módulo de Weibull (m). Todos os CP falharam coesivamente na zona de adesão, 

na interface zircônia-cimento. O papel do protocolo de cimentação é essencial para a durabilidade da 

união de restaurações indiretas. Qualquer protocolo deve considerar materiais e métodos com melhor 

desempenho clínico e em avaliações de médio a longo prazo. Os resultados do presente estudo 

mostram que a combinação de materiais adequados e tratamento de superfície (um protocolo) pode 

produzir e manter uma resistência de união de resina confiável para restaurações à base de zircônia por 

até 2 anos. Os valores de força de união imediata foram semelhantes para ambos os protocolos adesivos 

clinicamente aceitáveis, concordando com uma meta-análise [Thammajaruk et al., 2018]. Ainda assim, 

os dados de 2 anos, mostrando uma redução significativa para as amostras SC2, rejeitaram parcialmente 

a hipótese do estudo. Além disso, a resistência de união estável mostrada por AP após 2 anos (AP2) 

sugere que a abrasão de partículas de alumina (jato de areia) combinada com sistemas adesivos à base 

de resina contendo monômero MDP é uma opção melhor do que SC para a união de restaurações à 

base de zircônia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dois métodos de união da YTZP à resina (SC e AP) não foram afetados após 1 ano de envelhecimento 

em água, porém os CP tratados com SC mostraram redução de σ após 2 anos de envelhecimento em 

água, o que indica o AP como tratamento de união de escolha para estruturas de zircônia. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.CHEN, Y.W.; MOUSSI, J.; DRURY, J.L.; WATAHA, J.C. Zirconia in biomedical applications. Expert Rev 

Med Devices v.13, n.10, p.945–963, 2016. 

2.ZHANG, Y.; LAWN, B.R. Novel Zirconia Materials in Dentistry. J Dent Res v.97, n.2, p.140-147, 2018. 

3.DELLA BONA, A. Bonding to ceramics: scientific evidences for clinical dentistry. São Paulo: Artes 

Médicas 2009; 252. 

4.INOKOSHI, M.; DE MUNCK, J.; MIMAKUCHI, S.; VAN MMEERBERK, B. Meta-analysis of bonding 

effectiveness to zirconia ceramics. J Dent Res v.93, n.4, p.329-34, 2014. 

5.THAMMAJARUK, P.; INOKOSHI, M.; CHONG, S.; GUAZZATO, M. Bonding of composite cements to 

zirconia: A systematic review and meta-analysis of in vitro studies. J Mech Behav Biomed Mater v.80, 

p.258-268, 2018. 
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Tabela 1 - Valores de resistência de união média (σ) e desvio padrão (SD) (MPa), resistência 
característica (σ0, MPa) e valores de módulo de Weibull (m) seguidos de seus respectivos 
intervalos de confiança (IC95%) para todos os grupos experimentais.  

Group σ ± SD*   σ0 (95%CI)**                  m (95%CI)** 

SCI 25.7 ± 8.2 A 28.7 (25.7-31.9) A 3.5 (2.7-4.7) C 

API 22.0 ± 6.3 A 24.3 (22.1-26.6) A 4.1 (3.1-5.5) BC 

SC1 22.7 ± 6.5 A 25.0 (22.9-27.4) A 4.2 (3.1-5.6) BC 

AP1 23.0 ± 3.9 A 24.7 (23.3-26.2) A 6.6 (5.0-8.7) AB 

SC2 19.6 ± 3.0 B 20.9 (19.8-21.9) B 7.5 (5.7-10.0) A 

AP2 21.4 ± 6.4 AB 23.8 (21.5-26.3) AB 3.7 (2.8-4.9) C 

*Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna são estatisticamente semelhantes, e ** 

sobreposição do IC de 95%. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

OVERDENTURE MANDIBULAR COM UM VERSUS DOIS 

IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS: UM ENSAIO CLÍNICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Cardoso dos Santos.  

COAUTORES:  Kássia Estefânia Hauck, João Paulo De Carli, Diego José Gambin 

ORIENTADOR: Micheline Sandini Trentin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o aumento da expectativa de vida, há o aumento da procura dos pacientes edêntulos por uma 

forma reabilitadora que lhes proporcione maior eficiência mastigatória. As sobredentaduras sobre 

implantes utilizando sistemas de encaixe representam modalidade protética mucossuportada e 

implantorretida que possibilita segurança, estabilidade e estética, menor custo e facilidade para 

higienização. Internacionalmente, dois implantes são considerados adequados para manter uma 

overdenture nas mandíbulas desdentadas. No entanto, a instalação de dois implantes pode representar 

um procedimento invasivo e oneroso. Este trabalho objetiva demonstrar que a inserção de um único 

implante na porção central da mandíbula pode estabilizar a prótese total e melhorar a qualidade de vida 

e a função mastigatória da saúde bucal, principalmente em pacientes idosos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O objetivo deste estudo clínico randomizado foi avaliar a perda óssea marginal e aspectos peri-

implantares em pacientes com overdentures mandibulares retidas por um ou dois implantes dentários, 

além dos desfechos clínicos relacionados as próteses. Para a presente pesquisa foram selecionados 

pacientes portadores de prótese total inferior insatisfeitos com a retenção protética em oposição à uma 

prótese total superior. Os pacientes foram recrutados das disciplinas de Estágio em Clínica Odontológica 

II e III da FO-UPF que necessitavam realizar tratamento reabilitador com implantes e próteses sobre 

implantes. Foram analisados e realizados implantes e próteses em 18 pacientes, divididos em grupos de 
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tratamento aleatoriamente. G1: instalação de um implante na região mediana da sínfise (8 pacientes) e 

G2: instalação de dois implantes na região dos caninos inferiores (10 pacientes). A sobrevida dos 

implantes e a manutenção protética foi avaliada por meio de exames clínicos e radiográficos após o 

tratamento com implantes.Um total de 18 pacientes foram incluídos no estudo - 11 mulheres e sete 

homens. A média de idade foi de 64,78 (± 7,64), variando de 51 a 76 anos. Dos pacientes que receberam 

dois implantes, sete eram mulheres e três homens. Para aqueles que receberam um implante, quatro 

eram homens e quatro mulheres. Todos os pacientes foram examinados 3 meses após a ativação do 

implante. Nesta pesquisa, apenas a dificuldade de mastigação foi estatisticamente diferente para os 

grupos de estudo, sendo o resultado menos favorável para o grupo com apenas 1 implante instalado 

(p>0,05). Estes achados estão de acordo com Patil & Seow (2020). Todos os pacientes necessitaram de 

manutenção protética, e aqueles que tinham apenas um implante instalado necessitaram de mais 

consultas de manutenção. Estes resultados diferem do estudo de Lee eta al, 2012 que relataram que a 

manutenção das próteses e a satisfação dos pacientes não foram afetadas diretamente pelo número de 

implantes no seu estudo. As complicações associadas às próteses e implantes foram baixas, 

apresentando apenas uma fratura da prótese no caso de um implante, sem perda ou supuração do 

implante e baixo índice de placa e sangramento gengival. Três meses após a carga dos implantes, uma 

perda óssea marginal de 1,04 ± 0,69 mm foi observada no grupo com 1 implante e 1,50 ± 0,98 mm no 

grupo com 2 implantes, sem diferença estatística entre eles (p = 0,2420). Esse achado está de acordo 

com o estudo de Ismail et al. (2015), segundo o qual ambos os grupos (um ou dois implantes) 

apresentaram leve perda óssea marginal. Limitações deste estudo incluem o curto tempo de 

seguimento, visto que três meses não são suficientes para avaliar o efeito do tempo de uso das 

sobredentaduras; também a incapacidade de cegar os participantes para o modo de tratamento e a 

pequena amostra de apenas 18 participantes. Mais estudos clínicos cegos e randomizados devem ser 

realizados para validar esse modelo de reabilitação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se concluir que as reabilitações orais com overdentures suportadas por um ou dois implantes não 

foram diferentes em termos de satisfação do paciente e aspectos peri-implantar (sangramento e 

profundidade na sondagem, perda óssea peri-implantar). Porém, os pacientes que receberam dois 

implantes apresentaram maior capacidade mastigatória e menor necessidade de consultas de 

manutenção quando comparados ao grupo de pacientes com prótese apoiada em um implante.  

 

REFERÊNCIAS: 

Ismail HA, Mahrous AI, Banasr FH, Soliman TA and Baraka Y. Two Years Retrospective Evaluation of 

Overdenture Retained by Symphyseal Single Implant Using Two Types of Attachments. Journal of 

International Oral Health 2015; 7:4-8. 
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Lee JY, Kim HY, Shin SW and Bryant SR. Number of implants for mandibular implant overdentures: a 

systematic review. The Journal of Advanced Prosthodontics 2012; 4:204-8. 

Patil PG and Seow LL. Crestal bone-level changes and patient satisfaction with mandibular overdentures 

retained by one or two implants with immediate loading protocols: A randomized controlled clinical 

study. The Journal of Prosthetic Dentistry 2020; 123:710-716. 

https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2019.07.015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DE COMPRIMIDOS DE 

SERTRALINA DISTRIBUÍDOS NA REDE PÚBLICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Verônica Cristina da Silveira  

COAUTORES: Laisa Tibola Parizzi, Pamela do Nascimento 

ORIENTADOR: Charise Dallazem Bertol 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A sertralina atua como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), aumentando a 

concentração deste neurotransmissor na fenda sináptica e aumentando a atividade neuronal pós 

sináptica, sendo indicada para o tratamento de sintomas de depressão, incluindo aquela acompanhada 

por sintomas de ansiedade. Diversos estudos descritos na literatura, com medicamentos em geral, 

demonstram falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), por desvios de qualidade. Os medicamentos 

distribuídos pelas farmácias do Sistema Único de Saúde (SUS), funcionam através da Gestão da 

Assistência Farmacêutica e, a compra destes é via licitação, o que leva em consideração, principalmente, 

o critério de menor preço. Por essa razão, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de 

comprimidos genéricos de sertralina 50 mg, distribuídos na rede pública de Casca, Ciríaco, David 

Canabarro, Gentil, Paraí e São Domingos do Sul do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sertralina também chamada de cloridrato de (1 S-cis)-4-(3,4diclorofenil)-1,2,3,4-tetraido-N-metil 

naftalenamina (C17H17Cl2N.HCl), é indicada para o tratamento de sintomas de depressão, incluindo 

depressão acompanhada por sintomas de ansiedade. É ainda eficaz no tratamento de outros 

transtornos mentais, transtornos de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático. 

Os ISRS bloqueiam a recaptação da serotonina, neurotransmissor responsável pelo humor e pela 

ansiedade, que quando é liberado na fenda sináptica, se liga a seus receptores localizados tanto na fibra 

pré-sináptica quanto na fibra pós-sináptica. Assim, regulando o humor, o ritmo circadiano, as funções 
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neuroendócrinas, a sensibilidade à dor, a atividade motora e as funções cognitivas. Nesse contexto, o 

controle de qualidade de comprimidos de sertralina distribuídos pelo SUS é de extrema relevância, 

tendo em vista o número de usuários destes medicamentos, e as publicações, que relatam os desvios 

de qualidade, bem como, a falta de confiabilidade nos medicamentos genéricos.  

O material para o estudo foi doado pelos munícipios respectivos às amostras analisadas, totalizando 16 

amostras de diferentes fabricantes e diferentes lotes, denominados de 1 a 16, sendo todos 

medicamentos genéricos. A matéria-prima de sertralina considerada como substância química de 

referência (SQR) e o medicamento de referência (Zoloft®), foram adquiridos comercialmente. As 

análises foram feitas com base em ensaios descritos na monografia da Farmacopeia Brasileira. Foram 

feitos ensaios de peso médio com o objetivo de verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam 

uniformidade de peso, sendo todas as amostras aprovadas. Ensaio de identificação, utilizando 

espectroscopia no infravermelho comparando as bandas de FTIR descritas para SQR da sertralina com 

as amostras, observando-se a presença dos mesmos grupos funcionas. Teste de friabilidade que avalia 

a resistência dos comprimidos frente a quedas, sendo que todas as amostras foram aprovadas. No teste 

de dureza, apenas é possível observar as diferenças na dureza dos comprimidos de um mesmo lote, não 

sendo possível aprovar ou reprová-los. No teste de desintegração e no de dissolução, todas as amostras 

atenderam as especificações estabelecidas, sendo todas aprovadas. Para o doseamento, usou-se o 

método de espectrofotometria no UV, sendo que todas as amostras foram aprovodas, pois 

apresentaram teor dentro dos limites estabelecidos na monografia da sertralina descrita na 

Farmacopeia Brasileira 5ª edição. 

O primeiro passo para que um fármaco apresente eficácia e o potencial terapêutico esperado, é que 

este fármaco ou forma farmacêutica cumpra com todas as especificações farmacopeicas. Por isso, este 

estudo é de extrema relevância, pois traz segurança aos usuários dos medicamentos genéricos 

distribuídos gratuitamente nas redes públicas destas cidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os comprimidos de sertralina de fabricantes de genéricos distribuídos na rede pública de municípios 

foram aprovados nos ensaios de controle de qualidade realizados, cumprindo todas as especificações 

farmacopeicas. Essas análises permitiram avaliar a qualidade destes comprimidos distribuídos a 

população, garantindo a segurança e eficácia terapêutica, e tranzendo confiança aos usuários deste 

medicamento.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRUNTON, L.L.; CHABNER, B.A.; KNOLLMANN, B.C. (Orgs). As bases farmacológicas da terapêutica de 

Goodman & Gilman. 12 ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

CLARK, M.A. et al. Farmacologia ilustrada. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

SILVA, D.K.; ANDRADE, F.M. Farmacogenética de inibidores seletivos de recaptação de serotonina: uma 

revisão. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, v. 30, n. 1, p.1-11, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rprs/v30n1s0/v30n1a04s0.pdf>. Acesso em 15 mar. 2018. 
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FUCHS, F.D; WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMANGIOMA HEPÁTICO 

GIGANTE EM PACIENTE COM SÍNDROME DE KASABACH-

MERRITT: UM RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victor Vasconcelos da Silva       

COAUTORES: Rodrigo Fichbein Marcon, Vinicius Rodrigues Pasetto, Nicolle Mesquita Salvadori, Lucas 
Duda Schmitz, Juarez Antonio Dal Vesco      

ORIENTADOR: Jorge Roberto Marcante Carlotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O hemangioma hepático é o tumor benigno mais comum do fígado, apresentando uma incidência 

aproximada de 0,4 – 20% na população geral. A maioria são lesões pequenas e não causam sintomas, 

sendo diagnosticadas incidentalmente por exames de imagem solicitados por outras queixas 

gastrointestinais. Quando maiores que 4 cm, são considerados gigantes e os sintomas mais frequentes, 

sendo a dor em quadrante superior direito do abdome o principal. 

O manejo dos hemangiomas gigantes pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo das 

características do paciente e da preferência do médico assistente. A cirurgia é indicada principalmente 

na presença de sintomas, incapacidade de descartar malignidade e presença de complicações. As 

técnicas cirúrgicas utilizadas são a enucleação, ressecção anatômica ou transplante.  

A síndrome de Kasabach-Merritt é uma complicação incomum e caracterizada pela presença de 

trombocitopenia e coagulopatia de consumo secundárias ao hemangioma hepático gigante. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Homem, 35 anos, em investigação para anemia crônica e plaquetopenia. Sem outras comorbidades e 

sintomas abdominais. Hemoglobina 8,3 e 103.00 plaquetas. Submetido à endoscopia digestiva alta e 

baixa sem alterações. Ultrassonografia de abdome mostrou lesão sólida em segmento 2 do fígado com 

10,4cm. Tomografia computadorizada de abdome e pelve com contraste endovenoso apresentou 
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hemangioma com degeneração cística em segmento 2 do fígado com 9,2cm no maior diâmetro e na 

confluência das veias hepáticas. Tal lesão, associada às alterações hematológicas, configura a síndrome 

de Kasabach-Merritt. Optado pela ressecção cirúrgica anatômica da lesão, sendo realizada uma 

hepatectomia esquerda com dissecção ultrassônica das veias hepáticas esquerda e média com tempo 

operatório de 190 minutos e perda sanguínea estimada de 150ml. O exame anatomopatológico da peça 

evidenciou lesão hepática nodular de 8,5x6x4 cm, vinhosa e elástica, com algumas áreas brancacentas, 

sugestiva de hemangioma hepático. Paciente evoluiu bem no pós-operatório, com alta hospitalar no 

quarto dia de internação.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente relato se mostra importante, pois a associação entre síndrome de Kasabach-Merritt e 

hemangioma hepático gigante é rara. Deve-se pensar nessa hipótese diagnóstica em pacientes que 

apresentem distúrbios da coagulação, como plaquetopenia, e presença de lesão hepática. O tratamento 

cirúrgico mostra-se eficaz, sendo curativo na maioria dos casos. As taxas de complicações e 

morbimortalidade do tratamento são baixas, mesmo quando realizada ressecção anatômica de parte 

do fígado.    

 

REFERÊNCIAS: 

CLINIC, Gastroenterology. Hepatic hemangioma. Consultant, [s. l.], v. 37, n. 10, p. 2742, 1997. 

VAGEFI, Parsia A. et al. Emergent Orthotopic Liver Transplantation for Hemorrhage from a Giant 

Cavernous Hepatic Hemangioma: Case Report and Review. Journal of Gastrointestinal Surgery, [s. l.], v. 

15, n. 1, p. 209–214, 2011. 

ABDEL WAHAB, Mohamed et al. Surgical Management of Giant Hepatic Hemangioma: Single Center’s 

Experience with 144 Patients. Journal of Gastrointestinal Surgery, [s. l.], v. 22, n. 5, p. 849–858, 2018.  

LIU, Xiaolei et al. Giant liver hemangioma with adult Kasabach-Merritt syndrome: Case report and 

literature review. Medicine, [s. l.], v. 96, n. 31, p. e7688, 2017.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinícius Galiazzi Kuskoski  

COAUTORES: Thais Caroline Fin, Thiago Bilibio Freitas, Tiffani Boni, Victoria Antonini Martini, Yasmin 
Stefanello Beituni  

ORIENTADOR: Thais Caroline Fin  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) caracteriza-se pela presença de convulsões graves na infância, 

manifestando-se, em geral, entre o primeiro e sexto ano de vida. É uma forma de epilepsia de difícil 

tratamento, geralmente refratária, acompanhada por problemas comportamentais e atraso mental¹.A 

LGS tem discreta predileção pelo sexo masculino e não foi encontrado nenhuma ligação familiar na 

síndrome, sua evolução tende à cronicidade e, mesmo que após vários anos a epilepsia pareça menos 

ativa, as desordens intelectuais e psicológicas vão se agravando ao decorrer da idade, devido ao uso 

crônico de anti epilépticos e a falta de estímulo social². A importância deste relato de caso consiste na 

baixa incidência da síndrome de LGS e a escassez de dados encontrados na literatura médica. Portanto, 

o relato de caso a seguir objetiva apresentar as características presentes na avaliação clínica da SLG. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente com SLG, 12 anos, gênero masculino, compareceu no dia 03 de Março de 2020, acompanhado 

do responsável ao Ambulatório São José – Passo Fundo para fazer encaminhamento para Fisioterapia. 

Durante a anamnese foi perguntado à mãe sobre a história médica do paciente e mencionara que 

paciente foi diagnosticado com malformação cerebral a partir de uma ressonância magnética com 6 

meses de idade e posteriormente teve seu crescimento com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor. Somente aos 7 anos que se iniciaram as crises convulsivas tônico-clônicas 

acompanhados de início de postura cifótica e sialorreia, momento em que foi feito o diagnóstico de SLG 

com neurologista. Aos 10 anos teve evolução para crises atônicas concomitantes que se estendiam dos 

músculos do pescoço, braço e tronco resultando em quedas á própria altura, hematomas e traumatismo 

dentário realizando tratamento odontológico posteriormente. Atualmente sofre aproximadamente 15 
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episódios de crises atônicas e 2 crises tônico-clônicas diariamente. Quando questionado, o paciente só 

conseguia emitir sons incompreensíveis em que a mãe relatou nunca ter desenvolvido a fala, mas é 

capaz de se comunicar com gestos identificando alguma necessidade. Apresenta problemas de 

coordenação motora precisando da ajuda da mãe para deambular com letargia em movimentos e de 

raciocínio. A alimentação é controlada pela mãe dando geralmente alimentos semissólidos em 

pequenos pedaços e líquidos já que o mesmo possui certo grau de disfagia. Para o controle das 

convulsões que apresenta é feito o uso dos seguintes fármacos: Depakote 875mg/dia, Gardenal 30 

gotas/dia, Vigabatrina 750mg/dia, Topiramato 125mg/dia, Rufinamida 1.200mg/dia, porém persiste 

com mau controle da doença com crises atônicas diariamente. Já realizou as seguintes medicações, 

todas sem sucesso: Carbamazepina, Oxacarbamazepina, Lamotrigina, Lacosamida, Levetiracetam.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa forma, é fundamental ampliar as informações acerca dessa síndrome, tendo em vista seu 

prognóstico e dificuldade no controle da doença, lembrando que com informações clinicas sobre os 

portadores da LGS é possível atender cada paciente de forma individualizada, proporcionando-lhes uma 

melhora na qualidade de vida. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. ARCE, Carla Córdova. Síndrome Lennox–Gastaut. Manifestaciones odontológicas. Revista de la 

Sociedad Boliviana de Pediatria, La Paz, v. 53, n. 1, p. 21-23. 2014. 

2. ROGER, Joseph et al. Epileptic syndroms in infancy, childhood and adolescence. In: ROGER, Joseph; 

BUREAU, Michelle; DRAVET, Charlotte; GENTON, Pierre; TASSINARI, Carlo Alberto; WOLF, Peter. 

Epileptic syndroms in infancy, childhood and adolescence. 4. ed. Montrouge, FR: John Libbey Eurotext, 

2005. Cap. 9. p. 125-148 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA FLUORESCÊNCIA EM CERÂMICAS E 

CIMENTOS RESINOSOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinícius Picoli Antunes.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Pedro Henrique Corazza. 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Odontologia, Universidade de Passo Fundo-RS (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Para cumprir com os requisitos estéticos dos dias atuais, os materiais restauradores precisam reproduzir 

a complexa estrutura dental natural. As características ópticas dos dentes naturais conferem aspecto 

de vitalidade aos elementos quando interagem com a luz, e dentre estas características está a 

fluorescência. (CHU; AHMAD, 2005). 

As cerâmicas são materiais restauradores utilizados na odontologia reabilitadora há décadas, e já 

provaram que tem potencial para restabelecer uma condição muito próxima a natural, quando as 

estruturas dentais são perdidas. O fenômeno de fluorescência é constantemente buscado por 

fabricantes desses materiais, e deve ser semelhante à fluorescência da estrutura dental. Em muitas 

situações, esse fenômeno só é alcançado quando a cerâmica é associada a um cimento resinoso. Assim, 

o conhecimento da fluorescência dos materiais dentários indiretos, dos cimentos resinosos, e da 

associação deles, torna-se fundamental. (GOMES et al., 2008).      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram fabricados 6 corpos de prova (CP) de cerâmicas monolíticas e cimentos resinosos. Os cimentos 

resinosos utilizados foram os veneer: (A) All Cem Venner - FGM, (B) Relyx Venner - 3M e (C) Variolink 

Venner - Ivoclar. As cerâmicas utilizadas foram as seguintes: (1) Rosetta - Hass Corporation (dissilicato 

de lítio), (2) E.max – Ivoclar (dissilicato de lítio) associada ao Glaze-Fluo e (3) Enamic – Vita (cerâmica 

híbrida). 
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Os CP das estruturas cerâmicas foram obtidas por corte dos blocos de CAD-CAM em uma cortadeira 

metalográfica, seguido pelo polimento. Após isso, foram cristalizados em forno específico. A espessura 

final das fatias em cerâmica avaliadas isoladamente foi de 1 mm.  

Os CP formados pelos cimentos resinosos também tiveram espessura de 1 mm e foram obtidos a partir 

de uma matriz confeccionada sobre os corpos de prova de cerâmica. 

Os corpos de prova foram levados a uma cabine sob iluminação constante com iluminante luz 

ultravioleta (Lâmpadas de Luz Negra modelo “Beringela”, 250W, livres de reator) e fundo neutro (cinza). 

Foram realizadas fotografias dos corpos de prova utilizando uma câmera fotográfica DSLR, Nikon D 

3200, lente SIGNA, 105 macro, velocidade de exposição: 1/80, abertura: F 10, 150:800, balanço de 

branco: fluorescente, qualidade: Fine. A lâmpada de luz negra ficou posicionada a 11 cm dos CP’s, e a 

Câmera fotográfica ficou posicionada a 23 cm dos CP’s. As imagens foram analisadas com o auxílio de 

um software (Adobe Photoshop). Os corpos de prova foram ranqueados da maior para a menor 

fluorescência. 

Se analisarmos as cerâmicas individualmente na Imagem 1 (Em Anexos), percebemos que a (2) E-max 

(Ivoclar) possui maior fluorescência. A (1) Rosetta (Hass Corporation) se mostra intermediária, e a (3) 

Enamic (Vita) é a menos fluorescente. Os Cimentos Resinosos analisados individualmente também 

seguem uma escala no quesito fluorescência. O (2) Relyx Venner (3M) é o mais fluorescente, seguido 

pelo (1) All Cem Venner (FGM) na posição intermediária, e o menos fluorescente é o (3) Variolink Venner 

(Ivoclar). 

O fato de uma cerâmica ou cimento ser mais ou menos fluorescente não significa que ele seja melhor 

ou pior, isso porque a fluorescência de um dente está correlacionada com a idade do indivíduo. Dos 7 

aos 20 anos de idade mantém um comportamento estável, atinge seu máximo aos 26,5 anos, e 

conforme o indivíduo envelhece, e aumenta a quantidade de tecido mineralizado, diminui a 

fluorescência dos dentes naturais. (DA SILVA et al., 2013). 

Assim, levando em consideração a idade do paciente, podemos definir qual será o material eleito. Se o 

paciente for jovem, sabemos que um material com maior fluorescência é mais indicado, mas se for um 

adulto, talvez seja interessante associar uma cerâmica e um cimento de fluorescência intermediária, e 

se for um paciente idoso, concluímos que optar por um material de baixa fluorescência é mais indicado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Cerâmica E.max e o cimento RelyX Venner são os mais fluorescentes dentre os materiais avaliados. O 

cimento Variolink Venner é o material de menor fluorescência dentre os analisados. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ENTRE IMPLANTES E PILARES 

PROTÉTICOS DE DIFERENTES MARCAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinicius Webber Godinho 

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Pedro Henrique Corazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente existe uma vasta variedade de marcas comerciais de implantes dentários e componentes 

protéticos. Apesar de os fabricantes recomendarem a utilização dos componentes protéticos da marca 

do implante, é comum o intercâmbio de componentes na prática clínica. O proposito deste estudo in 

vitro é avaliar a desadaptação na interface implante/pilar protético de diferentes marcas, testando a 

hipótese de que os componentes originais proporcionam melhor adaptação. Foram utilizados implantes 

dentários cone morse e pilares protéticos universais retos das marcas Neodent, SIN e Singular. A 

amostra foi composta por três grupos, categorizados de acordo com a marca do implante dentário; cada 

grupo foi dividido em três subgrupos, de acordo com os pilares protéticos utilizados, totalizando 9 

amostras. Após a instalação dos pilares protéticos, o conjunto implante/pilar. Após a instalação dos 

pilares protéticos, o conjunto implante/pilar foi inserido em resina acrílica e seccionado verticalmente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo em questão caracteriza-se como um estudo in vitro. Foram utilizados implantes dentários cone 

morse e pilares protéticos universais retos das marcas Neodent (Curitiba, Brasil), SIN (São Paulo, Brasil) 

e Singular (Rio Grande do Norte, Brasil). 

A amostra foi composta por três grupos, categorizados de acordo com a marca do implante dentário. 

Cada grupo foi dividido em três subgrupos, de acordo com os pilares protéticos utilizados (n=1), 



 
 

  

P
ág

in
a 

7
6

5
 

totalizando 9 amostras, de acordo com a tabela 1. Cada implante dentário do grupo recebeu o pilar 

protético da sua marca original e os pilares das outras duas marcas incluídas no estudo. 

A instalação dos pilares protéticos foi realizada seguindo as recomendações dos fabricantes, dando-se 

um torque de 20 Ncm, utilizando um torquímetro. O conjunto implante/pilar protético foi fixado em 

resina acrílica e seccionado verticalmente em uma máquina de corte metalógrafo (Biopdi, São Paulo, 

Brasil) e polido usando papel de carboneto de silício.  

A desadaptação na interface implante/pilar protético foi verificada com microscópio ótico e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Foram realizadas 10 mensurações por conjunto, em 10 regiões distintas. 

A relação do parafuso de fixação com o implante foi qualitativamente verificada. Foi obtido um valor de 

medida para cada gap vertical e horizontal visível entre o implante e o pilar. 

O desajuste vertical foi definido como o gap vertical medido a partir do ponto zero até o ponto mais 

externo do implante e a mesma área do pilar. O desajuste horizontal foi definido como a abertura 

horizontal do ponto zero ao contorno externo do pilar (Kano et al., 2007). 

Para os resultados, as medidas compreendias são: entre o término cervical e o final das roscas (A), uma 

altura interna ao implante(B), altura de rosca ativa(C), do primeiro ao último contato entre as superfícies 

e o GAP apical até o final da câmara do implante(D). Pilar Singular com implante Neodent 7,11mm(A), 

5,38mm(B), 1,19mm(C), 1,18mm(D). Pilar Singular com implante SIN 7,2mm(A), 5,38mm(B), 1,35mm(C), 

1,52mm(D). Pilar Singular com implante Singular 7,42mm(A), 5,61mm(B), 1,30mm(C), 1,28mm(D). Pilar 

Neodent com implante SIN 6,53 mm(A),4,83mm(B), 0,47mm(C), 2,58mm(D). Pilar Neodent com 

implante Singular 7,23mm(A), 5,68mm(B), 1,43mm(C), 1,37mm(D). Pilar SIN com implante Neodent 

7,86mm(A),6,11mm(B), 1,72mm(C), 1,03mm(D). Pilar SIN com implante SIN 7,94mm(A), 6,11mm(B), 

1,91mm(C), 2,25mm(D). Pilar SIN com implante Singular 7,59mm(A), 6,03mm(B), 1,70mm(C), 

0,84mm(D). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em todos os conjuntos, há uma adaptação cervical satisfatória não detectando gap na microscopia 

óptica. Faltam informações para conclusões acerca dos componentes da Neodent, pois um grupo não 

existe e outro o corpo de prova precisa ser repetido. Dos outros dois, nota-se que o pilar SIN tem uma 

maior área dentro dos implantes, em comparação ao Singular, e uma maior altura de contato entre as 

roscas também.Nota-se que há uma compatibilidade de todas as situações. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO DO SARS-

COV-2/COVID19 NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitoria Agnoletto Ribeiro  

COAUTORES: Salua Younes, Natalie Nadin Rizzo, Adele Stein Kuhn, Yasmin Kreutz, Rafael Frandoloso 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Kreutz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O novo coronavírus, denominado severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) teve 

origem na cidade de Wuhan, China, no final do ano de 2019. O vírus rapidamente atingiu proporções 

globais e atualmente se encontra na maioria dos países. Na maioria dos indivíduos, a doença causada 

pelo SARS-CoV-2, denominada Covid19, se manifesta por meio de sintomas respiratórios leves, podendo 

evoluir para uma infecção do trato respiratório inferior grave em idosos ou indivíduos com sobrepeso, 

diabetes, doenças cardiovasculares e doenças crônicas debilitantes. O diagnóstico definitivo é feito 

detectando-se o material genético viral por meio da transcrição reversa e reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (RT-qPCR) em amostras de swabs da oro- e nasofaringe de indivíduos 

infectados. Nesse estudo, nosso objetivo foi analisar o perfil dos indivíduos que realizaram o teste de 

RT-qPCR para diagnóstico da COVID-19 no Laboratório de Diagnóstico do SARS-CoV-2 na Universidade 

de Passo Fundo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa fundamentou-se em dados obtidos a partir das requisições e respectivos laudos das 

amostras recebidas nos meses de maio, junho, julho e início de agosto, no Laboratório de Diagnóstico 

do SARS-CoV-2 na Universidade de Passo Fundo. Os dados foram organizados diferenciando-se: a) perfil 

dos indivíduos analisados em relação ao sexo (masculino ou feminino) e faixa etária (<1, 1-10, 11-20, 

21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90 e > 90 anos). Considerou-se “idade não informada” as 

requisições cujo os campos de data de nascimento e idade encontraram-se incompletos; b) percentual 
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de positividade em cada faixa etária; c) número de exames realizados semanalmente e percentual de 

positividade; e d) número de exames por município conveniado com o respectivo percentual de 

positividade. Ao todo foram analisadas 2477 requisições e laudos; destas, 1006 foram de homens e 1467 

foram de mulheres e quatro não continham o sexo informado. A maioria das amostras foi coletada de 

indivíduos na faixa etária de 21-30 anos, compondo 32% dos casos. As faixas etárias de 31-40, 41-50, 

51-60 e 61-70 representam 27%, 20%, 10% e 5%, respectivamente. As demais idades equivalem a 

valores de 0% a 2%. Em relação ao gênero, observou-se que houve prevalência de requisições de 

pessoas do sexo feminino em todos os meses avaliados, independentemente da idade. Na relação de 

amostras diagnosticadas por município, as cidades inclusas foram: Passo Fundo, David Canabarro, 

Camargo, Santo Antônio de Palma, Gentil, Vanini, Vila Maria, São Domingos do Sul, Casca, Marau, 

Coxilha e Santo Antônio do Planalto. Constatou-se que David Canabarro, Camargo, Santo Antônio de 

Palma, Vanini, Vila Maria, São Domingos do Sul, Casca, Nova Alvorada e Marau apresentaram um 

percentual de casos positivos maiores que Passo Fundo, levando em conta que a quantidade de 

amostras recebidas dessas cidades foi menor. É possível que nestes locais os testes foram realizados em 

casos mais assertivos, ou seja, os pacientes apresentavam sinais clínicos do COVID-19 ou tiveram 

contato com pacientes positivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O maior número de amostras submetidas ao teste de RT-qPCR foi de indivíduos na faixa etária entre 21-

30 anos, tendo como prevalência indivíduos do sexo feminino. Indivíduos nessa faixa etária 

possivelmente se expõem mais à ambientes públicos para interações sociais e vinculadas ao trabalho e 

estudo. Os índices de amostras positivas observadas no LDCoV-2/UPF foi substancialmente maior do 

que aquele observado em outras regiões do estado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

OSTECTOMIA DA CABEÇA E COLO FEMORAL EM CANINO 

COM LUXAÇÃO COXOFEMORAL- RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Cadore Costa.  

COAUTORES: Carolina Geraldi da Silva. 

ORIENTADOR: Michelli Wesphal de Ataíde. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As luxações coxofemorais são uma afecção importante em cães e gatos principalmente pela ocorrência 

elevada de casos que geralmente são resultantes de traumas como atropelamentos, quedas, e brigas. 

Nesta observa-se um deslocamento da cabeça do fêmur em relação à articulação  acetabular. Os sinais 

clínicos apresentados geralmente são dor intensa e claudicação. O diagnóstico é feito através da 

anamnese, exames ortopédicos e avaliação radiográfica. Já o tratamento pode ser exercido de duas 

formas, pela redução fechada da lesão, que é executada manualmente e imediato à afecção, ou pela 

redução aberta que é realizada cirurgicamente. Não são consideradas lesões emergenciais mas devem 

ser tratadas o mais rápido possível para evitar danos maiores ao tecido adjacente e a própria articulação 

(MURAKAMI, et al. 2012). O presente trabalho tem como objetivo relatar uma luxação coxofemoral em 

um cão SRD causada por interação automobilística, bem como a recuperação e pós operatório do 

paciente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendida no Hospital Veterinário da UPF uma fêmea canina sem raça definida, de quatro anos e um 

mês de idade, e pesando 20,5kg. A mesma havia sido atropelada há pouco tempo e os tutores relataram 

que o carro passou por cima dos membros pélvicos do animal. Estava uivando, apresentava dor aguda 

e sangramento devido à escoriações no membro pélvico esquerdo. No exame físico o paciente 

apresentou mucosas normocoradas e temperatura retal normal (38,2 C). No membro acometido havia 

escoriações graves, bastante sangramento e claudicava. Não apresentou nenhuma alteração na 
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palpação abdominal, e a drenagem do tórax não foi produtiva. Após o exame físico, foi administrado 

como tratamento ambulatorial para a dor metadona (0,3 mg.kg-1) e meloxicam (0,1 mg.kg-1). O 

paciente foi encaminhado para o exame radiográfico torácico, para descarte da suspeita de 

pneumotórax, e também da pelve. Os exames diagnosticaram a luxação coxofemoral e ausência de 

pneumotórax. Foi realizado o desbridamento e a sutura das escoriações do membro. O animal foi 

internado e seguiu recebendo as medicações para dor além de antibacterianos (metronidazol 15mg.kg-

1 e cefalotina 25mg.kg-1), e de um protetor gástrico (omeprazol 1mg.kg-1). Na intervenção cirúrgica foi 

realizada a técnica de ostectomia da cabeça e colo femoral com uma incisão de pele craniolateral ao 

trocânter, identificação seguida de remoção da cabeça e colo femoral e aproximação da musculatura 

sobre o acetábulo, porém durante o procedimento o animal descompensou devido à micro lesões 

presentes na parede torácica, que provocaram um caso de pneumotórax que não pode ser 

diagnosticado previamente. Foram posicionados drenos no tórax que, durante o procedimento 

cirúrgico, drenaram dois litros de ar, após isso o procedimento foi concluído e os drenos foram 

mantidos. O paciente permaneceu internado com as mesmas medicações por mais quatro dias, quando 

os drenos foram removidos e o mesmo obteve alta. Durante o período de internação houve deiscência 

nas suturas das escoriações, devido ao posicionamento da lesão ser próximo de uma articulação, e o 

tratamento prosseguiu como ferida aberta com o uso de Eugenol. Os cuidados no pós operatório em 

cirurgias ortopédicas devem ser redobrados, é importante priorizar o repouso, ademais foram 

recomendadas sessões de fisioterapia semanais para a melhor e mais rápida recuperação do paciente. 

Foi optado por realizar a redução aberta da lesão devido ao tempo decorrido, pois nos casos em que há 

grande lesão dos tecidos moles por longo período de tempo, geralmente ocorre recidiva da luxação da 

articulação, mesmo se bem sucedida a redução fechada (SIA et al, 2009), conjuntamente com o fato de 

o animal ser bastante agitado e inquieto. Os índices de sucesso quanto à manutenção de redução com 

função boa a excelente do membro após redução aberta é de aproximadamente 80 a 90% (FOSSUM, 

2005), mas uma boa condução do pós operatório é imprescindível para recuperação completa da lesão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a técnica de ostectomia da cabeça e colo femoral apresenta sucesso no tratamento da 

luxação coxofemoral, além de ser uma forma segura que previne contra uma ocasional recidiva da lesão. 

Entretanto a cautela no pós operatório é fundamental, logo é indispensável que o tutor siga as 

orientações do médico veterinário, a fim de evitar maiores complicações e injúrias ao paciente.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O EFEITO DE PISTAS ISOLADAS E EM CONJUNTO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DE PEIXES-ZEBRA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Gobbi Piccinini.  

COAUTORES: Suelen Mendonça Soares, Aline Pompermaier, Milena Fortuna, Victória Costa Maffi, 
Mateus Timbola Mozzato, Leonardo José Gill Barcellos. 

ORIENTADOR: Profª. Drª. Heloísa Helena de Alcantra Barcellos.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal de Santa Maria 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente, o peixe-zebra é destaque nas áreas da pesquisa devido a sua similaridade genética, fácil 

manejo e rápido desenvolvimento. Sabe-se que alguns fatores como sexo, presença de pistas sensoriais 

e a composição do alojamento podem influenciar o comportamento desse animal.  Porém, ainda não 

se tem o conhecimento sobre a influência da combinação de algum desses fatores sobre o 

comportamento do peixe-zebra. No presente trabalho, foram analisados os parâmetros locomotores e 

do tipo ansiedade de peixes machos e fêmeas que foram divididos nos grupos pista química, pista visual 

e pista química + visual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi dividido em três grupos, cada um com 26 animais, 13 fêmeas e 13 machos. No grupo 

pista química, os peixes machos e fêmeas foram separados através de uma partição opaca, não 

permitindo a visualização, apenas a passagem de água. No grupo pista visual, machos e fêmeas foram 

separados em aquários diferentes onde houve apenas a visualização, sem a troca de água. Por fim, no 

grupo pista química + visual, machos e fêmeas foram separados, porém, foi mantida a visualização e a 

troca de água.  

Os peixes foram aclimatados por 20 dias, e após submetidos ao teste de tanque novo (TTN) e ao teste 

de preferência social (TPS). Inicialmente, foi realizado o TTN, utilizando um aquário com divisórias 

opacas nas laterais, não permitindo a visualização do animal teste com os co-específicos ou o aquário 
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vazio. Individualmente cada animal foi gravado por 6 minutos com as repartições. Depois, com as 

repartições opacas removidas, foi gravado o TPS. Para as gravações, utilizou-se uma webcam Logitech® 

c920 HD. 

Os vídeos foram analisados no software ANY-maze®. No TTN, o tanque é divido virtualmente em 3 zonas 

(topo, meio e fundo) e os parâmetros analisados foram: distancia total percorrida, latência para a 

primeira entrada no topo e tempo gasto no topo. No TPS, o tanque foi divido no vídeo em 3 segmentos 

verticais, o 1º segmento próximo ao aquário com os co-específicos, o 2º seguimento o meio e o 3º 

segmento próximo ao aquário vazio. Os parâmetros analisados foram: o tempo em que o peixe passou 

no primeiro segmento e o tempo em que o peixe passou no terceiro segmento. 

Depois de realizados os testes, os peixes foram dessensibilizados em água gelada e após foi realizada a 

secção da medula espinhal. As gônadas foram examinadas em microscópio para a confirmação do sexo 

dos animais. Os resultados, estão apresentados como média ± erro padrão da média. As comparações 

entre sexo e condições de alojamento foram analisadas usando uma análise de variância (ANOVA) 

seguida do teste post-hoc de Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas usando GraphPrism® 

verão 6.07. 

No TTN pôde-se perceber que os peixes machos e fêmeas do grupo pista química + visual, percorreram 

uma maior distância e permaneceram mais tempo no topo do que do que os outros grupos. Os peixes 

machos de todos os grupos tiveram uma latência maior ao entrar no topo do que as fêmeas de todos 

os grupos. No TPS, as fêmeas de todos os grupos permaneceram mais tempo no segmento 1 em 

comparação aos machos dos grupos pista visual e pista química. Já em relação ao tempo no segmento 

3 os peixes machos do grupo visual passaram mais tempo do que todos os animais dos outros grupos, 

independente do sexo. Já em relação ao tempo no segmento 3 os peixes machos do grupo visual 

passaram mais tempo do que todos os animais dos outros grupos, independente do sexo. Esses dados 

evidenciam que a presença do conjunto de pistas induz maior atividade locomotora e reduz o 

comportamento do tipo ansiedade dos animais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Tanto o sexo quanto as pistas químicas e visuais, individualmente ou em conjunto afetam o 

comportamento do peixe-zebra. Portanto, a determinação do sexo e as condições de alojamento são 

fatores importantes que devem ser levados em consideração ao performar um experimento e também 

devem ser detalhados nos protocolos experimentais dos manuscritos. 

 

REFERÊNCIAS: 

SOARES, Suelen Mendonça et al. Sex segregation affects exploratory and social behaviors of zebrafish 

according to controlled housing conditions. Physiology & behavior, v. 222, p. 112944, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONTINUIDADE DAS VISITAS E MANUTENÇÃO DE VINCULOS 

DA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Viviane Sgarbossa  

COAUTORES: Emanuelly Casal Bortoluzzi. 

ORIENTADOR: Marilene Rodrigues Portella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Diante da realidade inquestionável do aumento da expectativa de vida e diminuição das taxas de 

natalidade e mortalidade, estamos vivenciando importantes mudanças nas estruturas populacionais 

(CASTRO; AMORIM, 2016). Nesse novo cenário a institucionalização pode ser uma alternativa de 

cuidado ou a melhor opção para a pessoa idosa sem família e que vive em condições de vulnerabilidade, 

além de uma forma de abrigo, oportuniza uma vivencia mais tranquila, novas relações de amizade e 

ressalta-se nesse processo a importância da presença da família. Os vínculos familiares e afetivos têm 

um importante papel na adaptação do idoso na instituição. O convívio com familiares e amigos faz com 

que o idoso se sinta importante e cultive a vontade de continuar a viver sabendo que não estão 

abandonados (CAMARGOS et al; 2016). Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar a 

frequência das visitas à pessoa idosa institucionalizada e fatores associados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estudo transversal, realizado com 470 idosos residentes em ILPI, de três municípios do interior do Rio 

Grande do Sul. Subprojeto da pesquisa “Padrões de Envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, 

educacionais e psicossociais”. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado 

contendo variáveis sociodemográficas, de condições de saúde e considerou-se como variável 

dependente receber visitas, independente da frequência dessas visitas. Realizou-se análise bivariada 

pelo teste de Qui Quadrado de Wald com variância robusta e nível de significância de 5%. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade de Passo Fundo, parecer 2.097.278, 
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seguindo as regras da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Entre os idosos analisados, 

houve o predomínio do sexo feminino 71, 2%. A média de idade foi de 80,2 (DP=9,7), a maioria eram da 

cor branca 88,9%, viúvos 50.0%, analfabetos 15,7% e o tempo mediano de internação é de 27 meses. 

Em relação a variável desfecho 411 idosos, totalizando 87,4% recebem visitas de familiares e/ou de 

amigos. Com relação as condições de saúde, as maiores prevalências encontradas foram: sarcopenia 

57,3%, hipertensão arterial sistêmica 54,8% e demência 49,8%. Em relação a quem realiza as visitas a 

maior proporção é de filhos e enteados 80,1%. Dentre os idosos que recebem visitas, 67,9% relatam 

estar muito satisfeitos com as visitas de amigos, já em relação a visitas familiares 75,0% se apresentam 

muito satisfeitos. Entre os participantes há um predomínio de longevos, isso pode ser explicado pelo 

aumento da expectativa de vida e da longevidade das pessoas, um fenômeno observado em grande 

parte dos continentes, com prevalência do sexo feminino (71,2%). O estudo apontou que 87,4% dos 

idosos recebem visitas de familiares e/ou de amigos, na literatura este resultado é visto de maneira 

positiva pelos idosos, pois demonstra que eles não estão abandonados, sendo assim um elemento 

fundamental para o bem estar e auxilia na adaptação e satisfação de permanência na instituição 

(CAMARGOS et al; 2016). Brandão e Zatt (2015) atestam que os relacionamentos sociais são necessários 

na vida das pessoas e contribuem para dar sentido a ela. Para os autores embora na velhice já se tenha 

aprendido muito sobre como viver bem, o contato com outras pessoas é imprescindível nessa fase da 

vida. Com relação ao vinculo dos visitantes 80,1% dos idosos recebem visitas dos filhos ou enteados, foi 

possível observar em nosso estudo que apenas 14,3% recebem visitas de seu companheiro ou 

companheira, isso ocorre pelo fato da maior parte dos idosos serem viúvos ou solteiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a maioria dos idosos institucionalizados recebem visitas de familiares e amigos, o que 

favorece fortemente a manutenção dos vínculos, ainda, receber visita está associado a cor/raça, estado 

civil, escolaridade, tipo de ILPI, tempo de institucionalização e cardiopatia. Assim, se faz de grande valia 

incentivar os vínculos sociais e afetivos entre os idosos e seus amigos e familiares. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRANDÃO, V. C.; ZATT, G. B. Percepção de idosos, moradores de uma instituição de longa permanência 

de um município do interior do Rio Grande do Sul, sobre qualidade de vida. Revista Aletheia, Canoas, n. 

46, p. 90-102, abr. 2015 

CAMARGOS, M. C. S. et al. Viver em Instituição de Longa Permanência: o olhar do idoso 

institucionalizado. Revista Kairós: Gerontologia, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 135-150, set. 2016.  

CASTRO, M.; AMORIM, I. Qualidade de vida e solidão em idosos residentes em lar. Revista Portuguesa 

de Enfermagem de Saúde Mental, Porto, n. 3, p. 39-44, abr. 2016.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AUMENTO DA ATIVIDADE HEMOLÍTICA DO SISTEMA DO 

COMPLEMENTO EM EQUINOS ALIMENTADOS COM B-

GLUCANA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Yasmin Kreutz  

COAUTORES: Taline Scalco Picetti, João Antonio Guizzo, Lucas de Figueiredo Soveral, Vitoria Agnoletto 
Ribeiro,  Luiz Carlos Kreutz.  

ORIENTADOR: Rafael Frandoloso. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O bom funcionamento do sistema imunológico e uma rápida capacidade de combater agentes 

patogênicos são de extrema importância nos diferentes tipos de criações animais, inclusive equinos, e 

tem como objetivo melhorar a resistência às infecções. A utilização de imunomoduladores, como a β-

glucana, garantem melhor desempenho do sistema imune e, consequentemente, menor predisposição 

a doenças infectocontagiosas, e auxiliam  no uso racional de antimicrobianos. A β-glucana é um 

polissacarídeo encontrado principalmente na parede celular de fungos e seu efeito imunomodulador já 

foi comprovado em várias espécies animais, como peixes e ratos, mas não ainda em equinos. Nesse 

estudo o objetivo foi avaliar alterações em parâmetros da resposta imune natural (fagocitose, explosão 

respiratória e atividade hemolítica do soro,) em equinos alimentados com dieta contendo diferentes 

concentrações de β-glucana.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O estudo foi conduzido utilizando-se 3 grupos de 6 equinos cada (n = 18, puro sangue inglês): um grupo 

(G0) não recebeu a β-glucana e os grupos G1 e G2 receberam 125 mg e 2 g/dia de β-glucana, 

respectivamente, adicionada à ração, por um período de 28 dias. O efeito da β-glucana foi avaliada 

mensurando-se os parâmetros imunológicos em amostras de sangue coletadas previamente ao 
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fornecimento da β-glucana (dia 0) e ao término do experimento (dia 28).  Os parâmetros imunológicos 

avaliados foram o índice de fagocitose, explosão respiratória e atividade hemolítica da via clássica e 

alternativa do sistema do complemento. O índice de fagocitose foi realizado incubando-se aliquotas de 

sangue heparinizado  com aliquotas de Escherichia coli marcada com isotiocianato de fluoresceína, por 

10 minutos a 37ºC. Após, a mistura foi lavada e as células foram analisadas por meio de citometria de 

fluxo (BD FACS Verse) para identificar células fagocíticas contendo bactérias fluorescentes. Para analisar 

a explosão respiratória, aliquotas de sangue heparinizado foram misturadas com E. coli não marcadas; 

à mistura, foi adicionado 10µL de Diacetato de 2’,7’ – Diclorofluresceina (DCFH-DA, 500 µM, Sigma) que 

serve para enzimas envolvidas no explosão respiratória. Após incubação (10 minutos a 37ºC) as 

amostras foram acondicionadas em gelo e os eritrócitos lisados com tampão de FACS.  Durante a 

fagocitose, o DCFH-DA, substrato para enzimas vinculadas a explosão respiratória, torna-se 

fluorescente, sendo possível detectá-lo no interior das células. As amostras foram então analisadas por 

citometria de fluxo para identificar células fluorescente contendo bactérias fagocitadas e em processo 

de explosão respiratória. Não foi possível detectar alterações no índice fagocítico ou explosão 

respiratória entre os equinos dos diversos grupos analisados. No entanto, nos equinos alimentados com 

β-glucana, observamos um aumento (p < 0.05) na atividade hemolítica da via clássica e alternativa do 

sistema do complemento nas amostras de sangue obtidas ao final do experimento. Concluímos, 

portanto, que o uso da  β-glucana na dieta tem efeitos benéficos sobre a imunidade inata dos equinos 

aumentando os mecanismos de defesa inespecíficos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A adição de β-glucana teve efeitos benéficos na atividade hemolítica da via clássica e alternativa do 

sistema do complemento e tem potencial imunomodulador em equinos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Davis E. The Use of Vaccines and Immunostimulants in the Horse. NAVC Conf. 2013 Large Anim., 2013, 

p. 1–12.  Stier H, Ebbeskotte V, Gruenwald J. Immune-modulatory effects of dietary Yeast Beta-1,3/1,6-

D-glucan. Nutr J 2014;13:38. Domenico J Di, Canova R, Soveral LDF, Cristian O, Costa MM, Frandoloso R, 

et al. Immunomodulatory effects of dietary β-glucan in silver catfish ( Rhamdia quelen ) 1 2017;37:73–

8.. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

FALHA DE TRATAMENTO COM EVOLUÇÃO PARA DOENÇA 

METASTÁTICA EM CÂNCER DE CANAL ANAL: RELATO DE 

CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Yasmynni Weis Echer  

COAUTORES: Gabriela Tatto Roggia, Naura Danieli, Fernanda Werlang Bamberg e Milena Bellinaso. 

ORIENTADOR: Miguel Duda Schmitz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O carcinoma de canal anal é uma neoplasia relativamente rara, caracterizando somente cerca de 2% 

dos tumores malignos do cólon. Em 85% dos casos, o tipo histológico é o carcinoma de células 

escamosas, sendo o papiloma vírus humano (HPV) seu principal fator causal. Metástases dessa 

neoplasia são acontecimentos ainda mais infrequentes, ocorrendo em 12% dos pacientes com 

carcinoma de canal anal, atingindo principalmente fígado e pulmões, uma vez que cerca de 70% dos 

casos respondem à terapia¹. O presente relato de caso objetiva descrever um episódio de metástase 

pulmonar secundária a um carcinoma de canal anal de células escamosas não responsivo à 

quimioradioterapia em um idoso, afim de enriquecer a base de informações, incluindo de tratamento e 

prognóstico, dessa ocasião incomum. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Masculino, 77 anos, busca atendimento por dor anal progressiva após investigação para patologia 

prostática. Ao exame físico, na margem anal anterior, identificava-se úlcera de aspecto crônico dolorosa 

à palpação, no toque retal a lesão delimitava-se no canal anal anterior com 3cm de extensão crânio-

caudal. A biópsia indicou carcinoma escamoso pouco diferenciado. Ressonância nuclear magnética 

(RNM) sugeriu tumor de canal anal anterior com invasão de ápice prostático, estadiamento T4N0M0. 

Tomografias de tórax e abdome não demonstraram metástase. O tratamento padrão foi realizado com 
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30 sessões de radioterapia concomitantes com 2 de quimioterapia. Reavaliação em 6 meses; paciente 

com sonda vesical de demora por episódios de retenção urinária e sem sintomas na margem anal. 

Inspeção anal sem alteração e toque retal com nodulação submucosa em canal anal anterior, cuja 

biópsia evidenciou carcinoma de células escamosas (CEC). Tomografia de tórax de reestadiamento 

mostrou duas opacidades nodulariformes com densidade de partes moles, contornos irregulares, no 

segmento ápico-posterior do lobo superior esquerdo. RNM da pelve indicou lesão anterior de canal anal 

com extensão para ápice prostático. A impressão é de CEC de canal anal com resposta pobre a 

radioquimioterapia e progressão de doença com metástase pulmonar. O câncer de canal anal (CCA) 

representa 2% das malignidades colorretais; sendo 85% CEC¹. Dor anal e sangramento crônico, com 

lesão nodular ou ulcerada no canal anal são possíveis achados clínicos. O diagnóstico é baseado na 

anamnese, exame físico e biópsia; a colonoscopia descarta lesões colorretais². O tratamento é 

quimiorradioterápico e a falha terapêutica pode ocorrer em até 30%¹. Assim, indica-se o 

acompanhamento com exame clínico do canal anal e biópsia do local irradiado após 12 a 24 semanas. 

A persistência da lesão após 6 meses sugere falha da quimiorradioterapia e deve-se investigar 

metástases locais e à distância². As metástases ocorrem em 12% dos casos de CCA, mais comum em 

fígado, pulmões, linfonodos, peritônio e ossos. Dos pacientes tratados com intenção curativa, 10 a 20% 

apresentam metástases¹.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A falha terapêutica no CCA ocorre em um terço dos pacientes submetidos à quimiorradioterapia. Nesse 

contexto, pode haver recidivas do CCA primário e metástases à distância, como nos pulmões¹. Portanto, 

é fundamental realizar consultas periódicas e exames de imagem para detecção precoce e manejo 

adequado. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. ROHDE, Luiz. Rotinas em cirurgia digestiva. 3. Porto Alegre: ArtMed, 2018. 1 recurso online ISBN 

9788582714713. 

2. YOUNG, Anne N.; JACOB, Elizabeth; WILLAUER, Patrick; SMUCKER, Levi; MONZON, Raul; OCEGUERA, 

Luis. Anal Cancer. Surgical Clinics Of North America, [S.L.], v. 100, n. 3, p. 629-634, jun. 2020. Elsevier 

BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.suc.2020.02.007. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

VOLVO CECAL: UM RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Yasmynni Weis Escher.  

COAUTORES: Fernanda Cristine Zanotto, Nathalia Rochinhas da Costa Portella, Naura Danieli Marcon e 
Nicolle Mesquita Salvadori. 

ORIENTADOR: Miguel Duda Schmitz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O volvo é uma torção axial de uma parte do trato gastrointestinal (TGI) juntamente com seu mesentério, 

responsável por obstrução e oclusão arterial e venosa em variados graus². Pode afetar qualquer parte 

móvel do TGI, mas o cólon é a porção mais comumente afetada. O volvo cecal é responsável por, 

aproximadamente, 1 a 3% dos casos de obstrução a nível de intestino grosso³, sendo considerada uma 

entidade rara, mas em ascendente incidência, quando comparada à ocorrência em outras topografias¹. 

O presente relato de caso tem o objetivo de explanar um quadro de volvo de ceco em uma idosa, afim 

de prover dados, inclusive quanto ao manejo e evolução dessa patologia infrequente.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Feminino, 79 anos, refere constipação de longa data e faz uso recorrente de laxante. Histórico de 

descompressão medular com laminectomia em junho de 2020, paciente é internada por osteomielite 

no sítio cirúrgico, sendo submetida a reintervenção cirúrgica com boa evolução local. Após 

procedimento, evoluiu com náusea, distensão, dor e estufamento abdominal. Ao exame físico, 

apresentava abdome distendido, pouco depressível, doloroso à palpação superficial e sem peritonismo, 

com ruídos hidroaéreos (RHA) discretos. Realizou tomografia de abdome com sinais de volvo de ceco, 

ceco deslocado medial e cranialmente para a esquerda, acentuada distensão hidroaérea do ceco, bem 

como moderada distensão hidroaérea de alças do delgado. Em seguida, realizou enema com certo alívio 

da distensão abdominal. Plano de colonoscopia foi suspenso em virtude da melhora clínica da paciente. 

Devido a possibilidade de recidiva, optotu-se pela realização de laparotomia seguida de colectomia 

direita. Volvo cecal é a rotação ou torção de um ceco móvel e do cólon ascendente, sendo a causa de 

obstrução do intestino grosso em cerca de 1 a 3%. Caso não tratado, o volvo cecal pode evoluir para 
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isquemia, necrose ou perfuração intestinal. É classificada em tipo I, II e III; a do tipo II, condizente com 

os exames de imagem do caso relatado, é caracterizada por torção do ceco e de uma porção do íleo 

terminal, resultando na realocação do ceco para um local ectópico (normalmente quadrante superior 

esquerdo). Os volvos cecais do tipo I e II são mais comuns, aproximadamente 80%. As manifestações 

clínicas podem variar de um curso insidioso e intermitente até uma emergência por abdome agudo. É 

mais comum o início gradual de dor abdominal constante acompanhado de cólicas episódicas, náusea, 

vômito e constipação. Ao exame físico, o abdome apresenta-se difusamente distendido e timpânico. O 

diagnóstico é confirmado, na maioria dos casos, com tomografia de abdome; contudo, podem ser 

realizados a exploração cirúrgica e o enema opaco. O tratamento é principalmente cirúrgico; a redução 

não operatória do volvo cecal, por exemplo por colonoscopia ou enema, raramente é bem sucedida, 

menos de 5%³.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este relato de caso mostra condição rara e importante, com evidência de melhora com tratamento 

clínico aliado ao cirúrgico, o que evitou possíveis complicações e desfecho negativo. Deve-se, portanto, 

atentar-se para casos como esse, para obter bons resultados. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. PERROT, L. et al. Management of the colonic volvulus in 2016. Journal Of Visceral Surgery. Caen, p. 

183-192. 28 abr. 2016. 

2. JONES, Ian T.; FAZIO, Victor W.. Colonic Volvulus: etiology and management. The Cleveland Clinic 

Foundation. Cleveland, p. 203-209. 1989. 

3. HODIN, Richard A. Cecal volvulus. Uptodate, mar. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

CONSTRUÇÃO DE UM ROVER BASEADO EM ROBÓTICA LIVRE 

PARA TRABALHAR O CONTEÚDO DE TERMOLOGIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Armando Foscarin Neto  

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Um dos recursos que compõem um conjuntos de ferramentas para desenvolver projetos de 

aprendizagem é a robótica e a programação. Quando falamos em Robótica educacional dirigida para 

alunos do Ensino Fundamental II, devemos também levar em consideração as possíveis dificuldades na 

utilização de algumas destas ferramentas. Sendo assim buscou-se encontrar ferramentas acessíveis e 

de fácil compreensão para que alunos do 7º ano do Ensino Fundamental possam desfrutar da Robótica 

educacional como  um laboratório de termologia virtual e em tempo real. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em âmbito da pesquisa de Mestrado que visa a construção de um Rover (veículo de observação remota) 

que utiliza Robótica Educacional livre para o ensino de conceitos de termologia, buscou-se uma 

ferramenta de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades técnicas e educacionais para trabalhar 

o conteúdo pelo grupo de alunos. Sendo este trabalho fundamentado nas premissas do construcionismo 

de Papert, julgou-se importante que o próprio educando pudesse criar um software para ler e 

compreender o ambiente que o cerca. Criar soluções para a solução de um problema real usando 

tecnologia também é desejado pela quinta competência citada pela BNCC. O software utilizado para a 

programação do laboratório digital foi o Scratch for Arduino (S4A), escolhido entre outros uma vez que 

é  derivado direto do Scratch e compartilha a mesma interface e simplicidade no desenvolvimento de 

aplicações. O S4A também conta com uma boa tradução dos blocos para o idioma português o que 

facilita a compreensão da lógica a ser implementada. Ademais Scratch for Arduino traz com facilidade 
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a possibilidade de programar um placa controladora como o Arduino que fornece por sua vez a 

possibilidade de interagir com o ambiente por meio de sensores. 

A placa Arduino dispõe de um ambiente de desenvolvimento próprio Arduino IDE, baseado na 

linguagem de programação C, que por sua vez pode não ser muito amigável como linguagem de 

programação para crianças nessa faixa etária. 

O software a ser desenvolvido pelo educando deve permitir a criação de um gráfico em tempo real da 

mudança de temperatura aferidas por sensores de temperatura, sensores que por sua vez estarão 

espalhados pelo chassi de um Rover. Entre as possibilidades previstas para este software, tais gráficos 

deverão mostrar sempre em tempo real o comportamento de absorção ou reflexão de superfícies de 

cores diferentes. Mudando de posição os sensores poderão ser estudados materiais diferentes que 

podem ajudar o educando a compreender fenômenos de condução de calor em diferentes materiais. 

Verificou-se que, mesmo admitindo as limitações deste programa para finalidades científicas, pode ser 

utilizado com certa facilidade para aferir e reportar dados de forma visualEsta seção deve trazer dados 

que contemplem a metodologia, resultados e discussão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os testes preliminares feitos com este software mostraram que é possível desenvolver uma série de 

softwares interativos capazes de fornecer informações em tempo real na própria tela do computador 

facilitando assim a visualização e compreensão dos dados obtidos. O software S4A, mostrou ser 

suficientemente descomplicado para ser utilizado em sala de aula e completo o bastante para fornecer 

um conjunto de dados que podem ser estudados. 

 

REFERÊNCIAS: 

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças. Porto Alegre: ARTMED, 1994. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APLICABILIDADE DA METALOENZIMA UREASE NA ÁREA 

MÉDICA (UMA REVISÃO). 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Garbim  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Clóvia Marozzin Mistura 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As enzimas são catalisadores, os quais aceleram a velocidade das reações químicas, por meio da 

diminuição da energia de ativação. A conversão do substrato é altamente específica a partir de enzimas 

(WOODWARD et al., 2018).  

A urease foi a primeira enzima a ser isolada e cristalizada (DALLA-VECCHIA, NASCIMENTO & SOLDI, 

2004). Ela é uma enzima binucleada com íons níquel, que é encontrada em uma variedade de bactérias, 

fungos, plantas e alguns invertebrados (GREATTI, 2000). 

A urease catalisa a hidrólise em meio aquoso da ureia em amônia e dióxido de carbono (DALLA-VECCHIA, 

NASCIMENTO & SOLDI, 2004). A principal função da enzima é permitir para dado organismo o 

aproveitamento da ureia como fonte de nitrogênio para diversas atividades(GREATTI, 2000). 

A urease apresenta diversas aplicações, as quais muitas vezes não são muito discutidas. Dessa forma, o 

presente estudo busca relatar e discutir sobre as potencialidades e possibilidades de aplicações na área 

médica, para a enzima urease. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo, constitui uma revisão bibliográfica, a respeito das possíveis aplicabilidades da urease 

na medicina. Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se para a pesquisa as bases de dados ACS 

Journals Search, Wiley Online Library e Periódicos Capes. 

Para pesquisa nas bases de dados, foram definidos alguns critérios para inclusão de artigos, os quais 

são: artigos publicados em revistas de 01 de abril no ano de 2019 até 01 de abril do ano de 2020, além 

de ter sido definido o termo de busca urease AND medical chemical application. Dessa forma, o número 
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de artigos inclusos nos resultados formam um total de quarenta e nove artigos, os quais discorrem a 

aplicabilidade da urease na área de medicina. 

Com base na metodologia adotada, foram encontradas diversas aplicações da urease, como, em 

terapias probióticas, na detecção e quantificação de ureia e de nitrogênio proveniente da ureia, na 

detecção de microrganismos, na diminuição de ureia em sistemas, na atuação de motor em 

micro/nanomotores, em tratamento de diálise, rins artificiais e na produção de carbonato e fosfato de 

cálcio.  

Em terapias probióticas a urease se mostra uma interessante aplicabilidade, pois ao inserir bactéria 

constituídas da enzima em medicamentos e alimentos em pacientes com doenças crônicas renais, há a 

diminuição da quantidade de ureia no organismo. 

Na detecção e quantificação de ureia e de nitrogênio proveniente da ureia em amostras é de extrema 

importância, pois a concentração de ureia presente em fluidos corporais, quando excede uma 

determinada concentração pode gerar danos ao fígado e/ou rins.  Esta detecção e quantificação pode 

ser obtida pela urease a partir da reação de catálise medindo, principalmente, a quantidade de amônia 

liberada, mudança de pH e principalmete os íons amônio e hidroxila. 

Além disso, a urease é bastante útil na detecção de microrganismos. Esta aplicabilidade da enzima é 

uma das mais populares com o teste de urease, para a detecção de Helicobacter pylori nos organismos. 

Além dessa bactéria, outros microrganismo podem ser identificados a partir da urease. 

A urease, semelhantemente nas terapias probióticas, em células artificiais que podem ser ingeridas, 

também diminuem a quantidade de ureia em organismos. Um tanto diferente essa mesma aplicação 

pode auxiliar na realização de exames com a retirada de ureia em amostras com a urease para não 

comprometimento da realização do mesmo. 

A urease na atuação de motor em micro/nanodispositivos oportuniza o tratamento de infecções 

estomacais, a penetração no corpo vítreo no olho, a navegação direcionada no intestino, e o 

deslocamento e distribuição de medicamentos. Sendo vista aplicações principalmente relacionadas a 

medicamentos. 

Em tratamentos de diálise e rins artificiais a urease é importante para a remoção da ureia a partir da 

reação de catálise. 

Por fim, a urease auxilia na produção de carbonato e fosfato de cálcio, para revestimento ósseos e ossos 

artificiais duros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como já esperado, no planejamento do presente estudo, a urease apresentou variadas aplicações na 

medicina. Ela que, muitas vezes, é apenas entendida como um problema, se mostrou significativa e, 

também uma solução para muitas problemáticas na área. Dessa forma, pode-se analisar que estudos 

sobre a enzima oportunizam a melhoria na qualidade de vida e também múltiplos diagnósticos e 

tratamentos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruno Eduardo Cima Dalpupo  

COAUTORES: Cleci Tereseinha Werner da Rosa 

ORIENTADOR: Cleci Teresinha Werner da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Estudos apontam que a leitura dos livros didáticos tem sido negligenciada pelos estudantes. Berry et al., 

(2011) averiguou que mesmo que os estudantes saibam que atingir as expectativas de leitura 

influenciará no seu desempenho acadêmico, a maioria dos estudantes ainda assim não lê o livro 

didático. Um dos motivos pode ser que os alunos tenham muita dificuldade em compreender os textos 

dos seus livros didáticos (BORTONI-RICARDO, 2008). Segue o autor mencionando que “o que não se 

pode fazer é deixar que ‘o aluno se vire sozinho’ para entender o seu texto didático” (destaque do autor, 

p. 25) Tal entendimento leva a problemática do estudo, no qual busca-se averiguar o que de fato os 

alunos gostariam que o livro didático apresentasse de conteúdo para que ele se torne atrativo. Para 

tanto, é necessário ouvir os alunos. Todavia, por motivos alheio a nossa vontade nos limitamos nesse 

estudo a mapear outros estudos que apresentam como temática a percepção do estudante sobre o 

livro.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo apresentava como objetivo ouvir os estudantes do ensino fundamental e médio com relação 

a sua percepção sobre o livro didático e o que gostariam que esse material contemplasse em termos de 

tópicos previamente selecionados como astronomia, termodinâmica, entre outros. Entretanto, nos 

deparamos com a pandemia causada pelo Coronavirus (COVI-19) o que dificultou o contato com os 

estudantes das rdes de ensino. Frente a essa limitação redirecionamos o estudo para um mapeamento 

na literatura estrangeira sobre a percepção dos estudantes em relação ao livro didático.  Para atingir 

esse objetivo associamos uma pesquisa de natureza qualitativa, recorrendo a uma busca de artigos nas 

bases Educational Resoucers Information Centre (ERIC) e Scielo, a partir dos descritores: Livro didático, 

percepção dos estudantes e interesse dos estudantes, assim como suas respectivas em inglês: 

Textbooks, students perception e students interestings. Foram reunidos um total de cinco trabalhos, 

2008 a 2019. A escolaridade dos estudantes envolvidos variou do ensino fundamental (N=2), ensino 
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médio (N=1) até ensino superior (N=1). Ainda houve um trabalho que considerou alunos do ensino 

fundamental, médio e escola de idiomas. A escassez de trabalhos que unissem diretamente os tópicos 

percepção dos estudantes e livro didático tornou a seleção dos artigos pouco criteriosa, reunindo 

trabalhos de diferentes nacionalidades, com diferentes contextos sociais, utilizando diferentes tipos de 

livros didáticos ou de diferentes disciplinas. Nesse sentido, os artigos trazem propostas e justificativas 

que divergem, mas que almejam um objetivo similar: saber o que o aluno pensa sobre o livro didático.  

Sob a premissa de valorizar a opinião dos estudantes, os autores necessitaram ouvi-los. Para isso, todos 

os trabalhos utilizaram-se de escalas e questionários, contudo, com diferentes enfoques e 

metodologias, o que levou a diferentes abordagens do tema. Essas variáveis devem ser consideradas 

nos resultados, pois demonstram que as prioridades de avaliação dos livros dos estudantes foram 

diferentes. Os interesses e a maneira com que os estudantes julgaram os livros também foi única em 

cada trabalho, demonstrando que a percepção do estudante está relacionada ao seu contexto social e 

à abordagem efetuada. Também houve, em um mesmo trabalho, divergências entre as preferências dos 

estudantes com sexos opostos e com idades diferentes. Contudo, não se configuram diferenças 

gritantes e consolidam-se alguns consensos. A variedade de percepções dos alunos sobre o que faz um 

bom livro didático e quais elementos são importantes em sua construção fomenta a discussão de 

valorizar a experiência social dos indivíduos no processo de ensino-aprendizagem. A construção do 

material didático a partir do interesses e necessidades dos estudantes, favorece uma leitura instigante, 

estimulando no aluno o espirito investigativo e facilitando a aprendizagem como um todo.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo demonstrou que a percepção dos estudantes em relação ao LD é influenciada por diversas 

variáveis, como: Disciplina do livro didático, idade, sexo, classe social e nacionalidade. A variação em 

algum desses fatores pode alterar os interesses e determinar os questionamentos e prioridades que os 

alunos possuem em relação à qualidade do livro didático. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DETERMINAÇÃO DE ÍONS ALUMÍNIO EM ÁGUA POTÁVEL 

POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA AAS – 

IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila de Castro da Rosa  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Dra. Mara Regina Linck 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O íon alumínio esta presente em nosso dia-a-dia e por esse motivo se torna inevitável a exposição a ele. 

Esse íon pode ser altamente tóxico e quando está presente em concentrações maiores que 0,2 mg.L-1, 

pode ter efeitos prejudiciais para os ecossistemas terrestres e aquáticos. Assim métodos analíticos 

robustos são exigidos para monitoramento (APHA, 2017). 

O Laboratório de Águas localizado no Centro de Pesquisa em Alimentos (CEPA) que faz parte da 

Universidade de Passo Fundo já realizava este monitoramento, utilizando uma técinica menos eficiente 

e para garantir a qualidade e confiabilidade desse ensaio foi necessário implementar o método analítico 

para quantificar íons alumínio, usando a técnica de Espectrometria de Absorção Atómica por Chama. 

Essa técnica é utilizada pra verificar se as águas para consumo humano atendem valores paramétricos 

definidos no Anexo 10 do anexo XX da Portaria de Consolidação N º 5 do Ministério da Saúde (2017). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Anexo 10 do anexo XX da Portaria de Consolidação N º 5 do Ministério da Saúde, define que o limite 

permitido para a quantidade de íons alumínio é de 0,2 mg.L-1 . 

A determinação de quantidades traço de íons Al3+ é muito importante, pois os efeitos tóxicos desses 

íons causam vários problemas neurotóxicos. A presença de íons alumínio pode estar relacionada a 

doenças em que se destaca o Alzheimer, a osteomalácia e efeitos tóxicos graves em pacientes com 
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insuficiência renal crônica. Para a quantificação de íons alumínio vários métodos têm sido 

desenvolvidos, incluindo entre esses a espectrofotometria (OTER E AYDOGDU, 2010). 

No Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA, 2017), esta descrito que na 

Espectrometria de Absorção Atômica de Chama, a amostra é aspirada na chama e atomizada - um feixe 

de luz é direcionado através da chama, em um monocromador - um detector medirá a quantidade de 

luz absorvida pelo elemento atomizado na chama.  

Conforme descrito na metodologia utilizada, para determinar o íon alumínio, foram adicionados em 

vials 10 mL de amostra e padrões com 0,2 mL de solução de cloreto de potássio (KCl), para eliminar 

possíveis interferentes, antes da aspiração. Checou-se brancos para verificar a estabilidade da linha de 

base, preparou-se a curva de linearidade realizando-se a análise dos demais parâmetros. Para cada dez 

amostras foram adicionadas quantidades conhecidas do íon metálico de interesse, usando um padrão 

de checagem (2ª Fonte) para confirmar a recuperação.  

Determinou-se a curva de linearidade para as concentrações da faixa de trabalho em 6 pontos 

distribuídos no intervalo de 0,2 a 2,0 mg.L-1 . O coeficiente de correlação obtido foi igual a 0,996. A faixa 

de trabalho adotada neste estudo expressou valores de LQ = 0,009 e LD = 0,0013. 

Os valores de recuperação encontrados nas diferentes concentrações utilizadas para fazer a verificação 

desse parâmetro se encontram entre 91-104%, isto significa que a recuperação está dentro dos critérios 

de aceitação. 

Para avaliar a precisão, o desvio padrão relativo (DPR% = 0,1) foi calculado para uma série de 6 

replicadas independentes do material de referência certificado, em uma das concentrações da faixa de 

trabalho, sendo essa a concentração intermediária.  

Neste experimento a exatidão foi avaliada comparando-se os valores obtidos experimentalmente com 

os valores certificados a partir do estudo da recuperação. Os valores usados para determinar a exatidão 

foram os mesmos usados para determinar as recuperações e se encontram entre 91-104%. 

Os resultados obtidos para a incerteza de medição se mostraram satisfatórios, pois tais valores podem 

interferir de forma significativa nos resultados, porém estes valores foram relativamente baixos,  Uc = 

0,02 e UE (K = 2,0) = 0,04. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O método verificado no presente trabalho reproduziu bons resultados, sendo possível o uso de tal 

metodologia na determinação da concentração de íons alumínio em água potável pelo laboratório. Os 

resultados obtidos comprovam a confiabilidade necessária para o uso desta metodologia em 

laboratórios de controle de qualidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

APHA - Standard Methods for the examination of water and wastewater. Americam Public Heath 

Association, Americam Water Works Association, Water Environmental Federation, 23ht ed. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 

das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Publicação no D.O.U. 190, 

de 03 de outubro de 2017. 

OTER, O.; AYDOGDU, S. Determination of Aluminum Ion with Morin in a Mediu Comprised by Ionic 

Liquid–Water Mixtures - Journal of Fluorecence,  v. 21 , Pág. 43- 50. Estados Unidos da América, 2010. 

Disponível em: (https://link.springer.com/article/10.1007/s10895-010-0688-z) Acessado em: 09 de 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENSINO DE EQUAÇÕES DE 2º GRAU POR MEIO DE UMA 

WEBQUEST: RESULTADOS E POSSIBILIDADES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Cericato Ferrareze  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosana Maria Luvezute Kripka 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Educar é uma tarefa cada vez mais complexa, pois a sociedade está constantemente evoluindo com a 

presença de recursos tecnológicos digitais em seus diversos meios, e a inserção destas em sala de aula 

se faz gradualmente necessária. Por meio do uso tecnologias digitais é possível desenvolver atividades 

que favoreçam a Aprendizagem Significativa (AS) proposta por Ausubel (1963), pois auxiliam os 

estudantes no processo de aprendizagem, no resgate de conhecimentos prévios e torna-os mais ativos 

em busca de um novo conhecimento. Desse modo, objetiva-se com essa pesquisa, apresentar a análise 

dos resultados de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no projeto de pesquisa da UPF “Uso das 

Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC) e implicações no processo de ensino e aprendizagem 

de matemática”, a qual envolve o uso da tecnologia de ensino orientada WebQuest no ensino de 

equações de 2º grau. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente foi realizada um estudo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Paul 

Ausubel (1963) e uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de tecnologias digitais na educação. Conforme 

Kenski (2003), a aprendizagem na sociedade é mediada pelas tecnologias disponíveis, e estas, na 

atualidade, trazem novas formas, caminhos e metodologias de ensino. Dentre os recursos tecnológicos 

digitais disponíveis, para o planejamento das aulas, verificou-se que o recurso da WebQuest, pode ser 

uma estratégia interessante para a propiciar a aprendizagem em sala de aula. A WebQuest (WQ) foi 

desenvolvida por Dodge (1995) e se trata de uma investigação orientada, proposta ao estudante em 
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sala de aula. É disponibilizada aos estudantes por meio de um site da World Wide Web (WWW), na qual 

algumas, ou todas, as informações com as quais os estudantes interatuam são originadas de recursos 

disponíveis na própria WWW, os quais são previamente selecionados pelo professor, como arquivos 

informativos, vídeos e sites. A estrutura da WebQuest é elaborada e organizada em seis partes: 

introdução, tarefa, processos, recursos, avaliação e conclusão. A “WebQuest: Equações do 2º grau” foi 

desenvolvida por esse  grupo de pesquisa, a qual foi aplicada em duas turmas do 9º ano do ensino 

fundamental, sendo uma delas pertencente a escola estadual púbica de Passo Fundo (RS) e outra 

pertencente a uma escola privada do mesmo município. Inicialmente, as professoras participantes 

compartilharam suas experiências com o grupo de pesquisa, onde obtivemos algumas anotações 

comuns durante a aplicação da proposta. Nas duas turmas participantes, tanto os estudantes, como as 

professoras, não estavam acostumados com a metodologia de ensino orientado e, por consequência, 

estavam muito dependentes das explicações no quadro, as quais são comuns no ensino tradicional. 

Após o esclarecimento da proposta, ambos se adaptaram com essa nova metodologia e finalizaram as 

atividades. Outro aspecto relevante foi a dificuldade do acesso a WQ na escola pública, diferente da 

escola particular, por falta de estrutura necessária (computadores e internet para todos), o que nos 

mostra que apesar dos documentos orientativos, tal como a BNCC(BRASIL, 2017) prever a exploração e 

uso das TICs, verifica-se, com essa experiência, que ainda não existe uma infraestrutura adequada na 

escola pública, a qual possibilite a implementação de práticas que façam uso de tais recursos. Apesar 

disso, a professora se adaptou à realidade que possuía e conseguiu finalizar a proposta. Ao final, as 

professoras realizaram um levantamento dentro das turmas sobre a experiência, o que nos mostrou 

que muitos estudantes gostaram dessa metodologia de ensino orientado, pedindo que as professoras 

trouxessem outros conteúdos com esse recurso. Com esses relatos das professoras e avaliações dos 

estudantes, pretende-se construir dois artigos, mostrando as experiências vivenciadas e fazendo-se 

uma análise mais profunda dos resultados obtidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da WQ é possível oferecer aos estudantes um ambiente de aprendizagem diferenciado do 

cotidiano da sala de aula, no qual se pode fazer uso de diferentes TICs de modo criativo e interessante, 

tendo em vista despertar o interesse dos estudantes pela aprendizagem do conteúdo proposto. Além 

disso, o uso da WQ torna-se um método interessante de ensino, pois o estudante participa ativamente 

na construção do conhecimento e o professor como um orientador ou mediador da aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS: 

AUSUBEL, D. P. The Psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and Stratt, 1963.  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 

MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

DODGE, B. WebQuests: A Technique for Internet – Based Learning. The Distance Educator. v.1, n. 2, 

1995. Tradução: Jarbas Novelino Barato.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

ENSINO DE PROBABILIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DOS PCNS E  

DA BNCC 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Cericato Ferrareze 

COAUTORES: Luís Gabriel Favaretto Matté 

ORIENTADOR: Betine Diehl Setti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Mesmo a Matemática sendo uma área do conhecimento pertencente às Ciências Exatas, sabe-se que 
ela estuda tanto os fenômenos determinísticos quanto os fenômenos de caráter aleatório, pertencentes 
ao campo da incerteza. Estes são a base da Teoria das Probabilidades, a qual possibilita uma 
aproximação entre a Matemática e a realidade, permitindo um olhar mais humanístico e 
contextualizado à esta área. Desse modo, objetiva-se com este resumo, apresentar considerações entre 
as orientações para o ensino e a aprendizagem de probabilidade presentes nos documentos nacionais 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (1997) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017), que 
norteiam a Educação Básica, comparando-as. O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina 
Laboratório de Ensino de Matemática V, do curso de Matemática - L, da Universidade de Passo Fundo, 
a qual propõe o estudo e elaboração de práticas pedagógicas dos conteúdos de Análise Combinatória, 
Probabilidade e Educação Financeira. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

A Matemática ensinada na escola, por muito tempo, foi percebida como sendo estritamente teórica, 

sem aplicações práticas. Entretanto, na década de 1970, surgiu um movimento, que propunha romper 

com esta concepção, o qual evidenciava a necessidade do desenvolvimento do raciocínio probabilístico 

nos estudantes, como apontam Cazorla e Utsumi (2010, p. 19). 

Nesse sentido, justifica-se a importância de que conteúdos relacionados à Probabilidade sejam 

abordados na Educação Básica, visto que esta permite construir modelos matemáticos que explicam os 

fenômenos aleatórios e fornece estratégias para a tomada de decisões, conforme argumenta Dante 

(2010). 
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Assim, o estudo teórico dos documentos explicitou que, para abordar esse campo, os PCNs apresentam 

o eixo “Tratamento da Informação” para o Ensino Fundamental. Este documento faz referência a 

abordagem deste o conteúdo no Ensino Fundamental I apenas de maneira intuitiva. Já no Ensino 

Fundamental II, aponta a exploração do incerto e as diferentes representações matemáticas, bem como 

a elaboração de experimentos e simulações para estimar e verificar probabilidades. Para o Ensino 

Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (2000) apresentam como 

competência geral a contextualização sociocultural para aproximar o estudante a situações de sua 

realidade e, assim, realizar previsões e estimar resultados que envolvam o pensamento probabilístico, 

além de sua aplicação interdisciplinar. 

Na proposta da BNCC, houve a reorganização de alguns conteúdos da Matemática e se destaca a 

concepção de ampliação gradual dos conceitos ao longo do Ensino Fundamental, como o ensino de 

Probabilidade desde os primeiros anos do Ensino Fundamental I, compondo uma nova unidade 

temática, chamada “Estatística e Probabilidade”. O documento propõe a aprendizagem de maneira 

progressiva e contínua, com o intuito de desenvolver o raciocínio probabilístico desde o início da 

Educação Básica. 

No Ensino Fundamental I, este documento indica a abordagem da ideia de aleatoriedade e dos tipos de 

eventos, sempre em situações contextualizadas. Já no Ensino Fundamental II, percebe que a progressão 

dos conhecimentos se dará por meio da enumeração dos elementos do espaço amostral, o que está 

associado aos problemas de contagem. Também, considerando sua grande importância para verificação 

dos estudos teóricos, mantém-se a ideia de experimentações e simulações na BNCC, o que já era 

ressaltado pelos PCNs. 

No Ensino Médio, a BNCC tem como foco a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada 

aos diferentes contextos em que os estudantes estão inseridos, para que, assim, seja percebido o papel 

social desta ciência. Nesta perspectiva, destaca a análise de situações cotidianas em que é necessário 

fazer escolhas com base em riscos probabilísticos. 

Com o exposto, nos Quadros 1, 2, e 3, em anexo, apresenta-se uma comparação entre os conteúdos 

de Probabilidade abordados nos PCNs e na BNCC, em cada nível da Educação Básica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com o estudo, verificou-se que, nos PCNs, a probabilidade estava presente de maneira mais evidente 

no Ensino Médio e, no Ensino Fundamental, o foco recaia no tratamento da informação. Com a BNCC, 

percebe-se um avanço no sentido da introdução dos conceitos e desenvolvimento do pensamento 

probabilístico em todo o Ensino Fundamental, com ênfase na vivência em pesquisa como estratégia 

metodológica. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC, 1998. 

______. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC, 2000. 

______. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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CAZORLA,  I.;  UTSUMI,  M.  C.  Reflexões  sobre  o  ensino  de  Estatística  na  Educação Básica.  In:  

CAZORLA,  I.;  SANTANA,  E.  (Orgs.). Do  tratamento  da  informação  ao letramento estatístico. 

Itabuna: Via Litterarum, 2010. p. 9-21. 

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2010. v. 2. 

 

ANEXOS 

Quadro 1 - Ensino de Probabilidade no Ensino Fundamental I: PCNs e BNCC 

PCNs BNCC 

 Ideias intuitivas envolvendo análise de 
lançamento de dados e moedas. 

 Noção de acaso; 

 Eventos cotidianos aleatórios; 

 Espaço amostral; 

 Eventos aleatórios; 

 Eventos equiprováveis. 

Fonte: Brasil (1998,  2017). 

  
Quadro 2 - Ensino de Probabilidade no Ensino Fundamental II: PCNs e BNCC 

PCNs BNCC 

 Espaço amostral; 

 Eventos equiprováveis; 

 Princípio Fundamental da Contagem; 

 Árvore de possibilidades; 

 Incerto; 

 Probabilidade como razão; 

 Aplicabilidade cotidiana; 

 Experimentos e simulações para 
verificar probabilidades previstas. 

 Probabilidade como razão; 

 Resultados favoráveis; 

 Frequência de ocorrência; 

 Experimentos aleatórios; 

 Princípio Multiplicativo da Contagem; 

 Soma de probabilidades; 

 Eventos dependentes e independentes; 

 Experimentos e simulações para verificar 
probabilidades previstas. 

Fonte: Brasil (1998, 2017). 
 
Quadro 3 - Ensino de Probabilidade no Ensino Médio: PCNEM e BNCC 

PCNs BNCC 

 Aleatoriedade; 

 Previsão de resultados; 

 Situações aplicadas; 

 Pensamento probabilístico; 

 Interdisciplinaridade. 

 Contagem das probabilidades; 

 Riscos probabilísticos; 

 Resolução e elaboração de problemas; 

 Espaços amostrais discretos e não discretos; 

 Espaços amostrais de eventos equiprováveis e não equiprováveis. 

Fonte: Brasil (2000, 2017).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INTERFACE DE MONITORAMENTO ELÉTRICO DE  

PRÉDIOS NUM CAMPUS UNIVERSITÁRIO NO CONTEXTO DE 

SMART CAMPUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fabiano Lucas Jung.  

COAUTORES: Rangel Casanova Daneli. 

ORIENTADOR: Marcelo Trindade Rebonatto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Sistemas de medição de grandezas elétricas são bem consolidados como ferramenta de diagnóstico em 

redes elétricas, e estão em crescente aumento na quantidade encontrada em prédios, indústrias e 

residências, onde a quantidade e precisão das medições de cada um varia de acordo com cada aplicação. 

Por exemplo, uma casa não necessita de tanto monitoramento quando uma empresa. Porém esses 

dados muitas vezes são acessíveis apenas a pessoa encarregada pelo equipamento no local. Tal fato 

limita a utilização desses dados, como por exemplo, um acesso pela Internet. Este projeto tem por 

objetivo viabilizar o acesso a dados da rede elétrica de prédios do Campus I da UPF, ao desenvolver uma 

interface com uma placa de prototipação rápida que fará a leitura, os comunicará para um ambiente de 

smart campus. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A UPF utiliza em suas instalações elétricas o medidor Kron Mult-K 05 [1], ele possui leitura de 44 
parâmetros elétricos em corrente alternada de sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos e de baixa 
até alta tensão. Ele possui dois meios para a visualização desses dados, o display LCD, onde a 
visualização é feita no local diretamente no aparelho, e a interface serial, que utiliza o padrão RS-485 e 
será o mecanismo para os dados serem enviados à placa de prototipação rápida.  
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A RS-485 funciona através da diferença de potencial entre dois fios e não necessita de uma fio com um 
(GND) para fazer a comunicação. Pode ser implementado em modo full-duplex (4 fios) e half-duplex (2 
fios) e a tensão entre os fios varia de -7V a +12V, porém quase nenhuma placa de prototipação suporta 
a RS-485, o que traz a necessidade de se utilizar um conversor de comunicação para os dados serem 
transmitidos para a placa. O módulo utilizado para fazer essa conversão transforma o sinal da RS-485 
em sinal TTL, o que permite ligar a saída do conversor diretamente na placa para fazer a leitura dos 
dados. Os dados recebidos pela placa utilizam do protocolo Modbus-RTU para a troca de informações. 
As mensagens lidas pelo microcontrolador são decodificadas e posteriormente transformadas em um 
pacote Ethernet para ser enviado através de um módulo Wifi para a plataforma InterScity [4]. Os dados 
enviados ao InterScity são guardados em um banco de dados e posteriormente disponibilizados para 
visualização através de uma aplicação web que se comunica com a plataforma InterScity. A aplicação 
web não é desenvolvida do zero, ela é adaptada de um trabalho desenvolvido em um mestrado [2] onde 
foi desenvolvida uma aplicação web no contexto de cidades inteligentes juntamente com outro 
mestrado [3] onde foi desenvolvido um sistema de medição de grandezas elétricas para residências, 
criando um sistema completo de monitoramento elétrico de residências.  
Diferente dos trabalhos de mestrados mencionados, o projeto não inicia na construção do sistema de 
medição, ele parte da programação de uma placa de prototipagem para se comunicar com um aparelho 
medidor comercial que fornece os dados através da comunicação por interface serial, e em sequência 
decodifica os bits de dados e os monta em um pacote para ser enviado via módulo Wifi a plataforma 
InterScity para posteriormente os dados sejam apresentados em uma aplicação web para o prédio.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No desenvolver do projeto esperasse viabilizar o acesso aos dados através da interface desenvolvida e 

que o projeto possa contribuir para diagnósticos de problemas elétricos que possam ocorrer nos prédios 

da UPF, dessa forma validando a solução para o problema inicial. Também se espera que o projeto possa 

servir de base para futuros trabalhos e/ou aprimoramentos do mesmo. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1].  Kron Medidores(2013). Mult-K 05 (Multimedidor). http://www.kronweb.com.br/br/produto-
12-mult-k-05-multimedidor. Acesso em 18 Fev, 2020.  

[2]. RIZZARDI, GIOVANI. Monitoramento de Energia Elétrica em Residências no Ambiente de Cidades 
Inteligentes. 2020. Tese (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo 
Fundo, 2020.  

[3]. MELLA, Matheus Janio. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA POR EVENTOS. 2019. Tese (Mestre em 
Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2019. 

[4]. InterSCity (2017). Interscity platform. http://interscity.org/. Acesso em 19 Mar. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM ALGORITMO GENÉTICO PARA A GERAÇÃO DE GRADE 

UNIVERSITÁRIA DE HORÁRIOS COM DISCIPLINAS 

COMPARTILHADAS: APLICAÇÃO REAL NA UNIVERSIDADE DE 

PASSO FUNDO   

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Gazzoni Foschiera  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marcelo Trindade Rebonatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O problema da geração de grade de horários universitária é um problema computacional que envolve 

elaborar o cronograma semestral para uma universidade. Consiste em associar professores e disciplinas 

à períodos semanais conforme um rol de disciplinas, satisfazendo as restrições impostas [1]. O problema 

em questão faz parte da classe computacional dos problemas NP-Completos e não tem soluções em 

tempo polinomial. O uso de métodos aproximativos para resolvê-lo, como os algoritmos genéticos, é 

uma alternativa. 

Há uma série de restrições comuns que devem ser respeitadas. Por exemplo, um professor não pode 

ministrar mais de uma aula ao mesmo tempo. A adoção de disciplinas compartilhadas entre cursos 

aumenta a dificuldade do problema. 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma solução a partir de um algoritmo genético. Ela foi aplicada 

ao problema real da UPF, em um banco de dados com aproximadamente 300 turmas, 500 professores 

e 2000 disciplinas. Os principais resultados são apresentados.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi desenvolvido um algoritmo genético: uma meta-heurística da classe dos algoritmos evolutivos, 

baseado na teoria da evolução de Darwin [2]. Com um modelo baseado na otimização de funções 
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objetivo, o problema é representado como um conjunto de matrizes para cada curso e nível, contendo 

os professores e disciplinas associados com cada dia da semana e horário de aula. 

Algumas das restrições importantes para a solução do problema são: um professor não pode ministrar 

mais de uma aula ao mesmo tempo; um professor não pode ministrar uma aula em um dia em que está 

indisponível; disciplinas compartilhadas devem ocorrer no mesmo dia com mesmo professor para 

turmas diferentes; um professor não deve dar mais de 8 horas de aula por dia. A necessidade de 

disciplinas compartilhadas é algo novo introduzido no problema do cronograma e é um dos pilares da 

solução, pois afeta todas as partes a serem implementadas. 

Também existem restrições menos importantes, que não precisam ser completamente satisfeitas, mas 

que ajudam no caminho à uma melhor solução, como a seleção de professores preferenciais em 

disciplinas e a alocação de horas próxima da desejada pelo professor. 

No início do algoritmo, uma população de indivíduos (cromossomos) é criada, utilizando uma 

inicialização que utiliza heurísticas, o método para gerar as soluções iniciais, com base em informações 

já conhecidas, de forma a minimizar as restrições. A população então evolui por gerações utilizando os 

operadores genéticos: seleção, recombinação e mutação. Os indivíduos são avaliados conforme uma 

função de avaliação baseada em pesos, que estabelece um nível de aptidão para cada cromossomo, 

representando quão bom ele é. 

Uma revisão de literatura foi realizada para descobrir sobre métodos similares utilizados para o 

problema e para os operadores genéticos (Tabela I). No desenvolvimento foram utilizados os métodos 

Tournament Selection para a seleção, One-Point Crossover para a recombinação e Swap Mutation para 

a mutação de indivíduos, com base em comparações realizadas para encontrar o método mais efetivo. 

Também o conceito de elitismo foi empregado. 

O algoritmo foi implementado em C++, contendo mais de 4000 linhas de código, e executado em um 

computador de alto desempenho com informações fornecidas pela UPF. Os resultados mostram que foi 

possível encontrar soluções viáveis, conseguindo reduzir a zero o número de violações dos requisitos 

importantes, e obtendo bons cronogramas com a aproximação de todos os requisitos desejados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dada a validação do sistema em um ambiente real, foi possível concluir que o algoritmo é efetivo e pode 

vir a ser utilizado como uma ferramenta de apoio na geração dos horários semestrais no futuro. Com a 

revisão realizada, foi obtido conhecimento de técnicas no campo das meta-heurísticas, o que pode 

corroborar em pesquisas futuras na área de problemas de otimização. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] BETTINELLI, A. et al. An overview of curriculum-based course timetabling. TOP, v. 23, n. 2, p. 313–

349, 19 jul. 2015.  

[2] EIBEN, A. E.; SMITH, J. E. Introduction to Evolutionary Computing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 2015. v. 33 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

 

ANEXOS 

Tabela 1 - Trabalhos similares e operadores genéticos 

Título Inicialização Seleção Recombinação Elitismo Ano 

Timetabling com algoritmos genéticos: 

resultados, restrições e exploração do 

paralelismo 

Aleatória Roleta Um Ponto Não 2008 

An informed genetic algorithm for the 

high school timetabling problem 

Heurística Torneio - Sim 2010 

An Informed Genetic Algorithm for 

University Course and Student 

Timetabling Problems 

Heurística Truncamento - Sim 2010 

Memetic algorithms for solving 

university course timetabling problem 

Aleatória Roleta Uniforme Sim 2011 

Memetic Algorithm for a University 

Course Timetabling Problem 

GRASP Truncamento Múltiplos Sim 2011 

A new hybrid algorithm for university 

course timetabling problem using 

events based on groupings of students 

Busca Local Torneio Uniforme Sim 2014 

A hybrid genetic algorithm with local 

search and tabu search approaches for 

solving the post enrolment based 

course timetabling problem: 

Outperforming guided search genetic 

algorithm 

Busca Local Torneio Uniforme Sim 2015 

A Utilization-based Genetic Algorithm 

for Solving the University Timetabling 

Problem (UGA) 

Heurística Truncamento Utilização Sim 2016 

A Recursive Genetic Algorithm-Based 

Approach for Educational Timetabling 

Problems 

Aleatório Aleatório OX Não 2017 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

  

PESQUISA NO CAMPO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: O QUE 

TRATAM OS PERIÓDICOS NACIONAIS? 

 

Autor: Gabriel Artuzi 

Co-autores: Cleci Teresinha Werner da Rosa 

Orientador: Álvaro Becker da Rosa 

Universidade: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos na área da divulgação científica demonstram uma ampla diversidade de significados e 

engloba muitas coisas, como textos com linguagem acessível, museus, observações astronômicas, entre 

outros. Nesse contexto surge o questionamento sobre como as publicações acadêmicas tem se ocupado 

com esse tema. Em outras palavras, o trabalho teve como objetivo mapear e analisar as pesquisas 

publicadas em periódicos referente ao tema “divulgação científica” de modo a identificar suas 

características.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Frente ao objetivo de mapear e analisar a produção na temática da divulgação científica, o presente 

estudo identificou e analisou 54 artigos publicados em revistas classificados pela Qualis periódico 

divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 2013-2016 na 

Área de Ensino. Como recorte de estudo foram selecionados os periódicos estratos A1-A2, para o 

período de 1986 - 2019. Esses artigos foram categorizados de acordo com a “análise do conteúdo” na 

perspectiva de Bardin (1977), por meio de três etapas (pré-leitura; avaliação e classificação do material; 

pós-leitura). Tal metodologia permitiu identificar quatro categorias assim denominadas: criação ou 

desenvolvimento de material didático ou atividade experimental; uso de textos em sala de aula; centros 

informais na divulgação científica; revisões bibliográficas. Após essa categorização foi possível 

identificar que a grande maioria das pesquisas estão localizadas nas categorias criação ou 

desenvolvimento de material didático ou atividade experimental e nas revisões bibliográficas com cerca 
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cada uma das categorias de 33% do total. Já a categoria dos centros informais na divulgação científica 

apresentou cerca de 18%, e a categoria uso de textos em sala de aula apresentou aproximadamente 

14% do total de artigos analisados. Além dessa distribuição o estudo se ocupou de descrever as 

pesquisas identificando características das pesquisas envolvida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este estudo foi possível perceber uma grande diversidade de significados e áreas de abrangência 

em que a divulgação científica está amplamente apoiada, mas que estes poderiam ser melhores 

aproveitados, principalmente utilizados em sala de aula, para auxiliar no desenvolvimento pessoal e do 

conhecimento dos alunos. 

 

REFERÊNCIAS 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( x ) Resumo              (       ) Relato de Experiência            (      ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Troian 

COAUTORES: Arthur Gomes, Giovani Trevisan, Victor Hugo Fernandes Bonamigo, Vinícius Gomes 

ORIENTADOR: Carlos Ariel Samudio Pérez 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Educação ambiental (EA) reflete um conjunto de ações sustentáveis voltadas para a conservação do 

meio ambiente, que busca a formação de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo as práticas 

cidadãs que visem um bom convívio e o uso sustentável do meio ambiente. 

A EA deve estar em todos os níveis de escolaridade, conforme a Lei n.º 9.795, “a educação ambiental é 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 

[...]. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis 

e em todas as disciplinas” (BRASIL, 1999). 

Em virtude disso, este trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo que está sendo feito 

por acadêmicos do curso de física da UPF, que tem como objetivo investigar como são abordados os 

conteúdos relativos à EA nos níveis iniciais de escolas do interior do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta alguns tópicos que nos mostram o dever de 

trabalhar ensino ambiental no ensino fundamental,  “Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio 

histórico, etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.”  

Torna-se evidente, então, que a escola tem um papel de grande importância na orientação de uma boa 

cultura ambiental. Diante disso, espera-se que os tópicos da EA sejam tratados desde os primeiros níveis 

da educação infantil de tal modo que os estudantes incluam suas práticas ambientais desde a sua 
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infância. Na primeira etapa da presente pesquisa, o objetivo é averiguar quais e como, conteúdos da EA 

estão sendo abordados no ensino fundamental. Assim como, se os professores se sentem preparados 

para efetuar esse ensino de maneira a, encontrar argumentos que orientem, para futuramente elaborar 

subsídios que colaborem para os docentes poderem abordar, de forma interdisciplinar o ensino 

ambiental em suas aulas. 

Para efetuar o estudo, inicialmente o grupo de pesquisa, efetuou reuniões periódicas para discutir as 

referências bibliográficas encontradas na literatura e os melhores métodos de investigação. Com a 

intenção de obter informações iniciais optou-se pela elaboração de um questionário respondido até o 

presente momento por 27 professores de diversas áreas do conhecimento, que trabalham com a 

educação básica da rede estadual dos municípios de David Canabarro, Guaporé, Lagoa Vermelha e 

Vanini.  

Os primeiros resultados, obtidos das respostas ao questionário, indicam que a maioria dos professores 

(20) entrevistados não se sentem preparados para abordar conteúdos da EA. Segundo eles, não 

receberam o suporte necessário em sua formação ao nível de graduação para abordar ditos conteúdos. 

Os resultados mostram que, o despreparo dos professores os desmotiva e na maioria das vezes é um 

obstáculo que os impede de desenvolver atividades interdisciplinares. Os professores reconhecem que 

este tipo de atividade (interdisciplinar) pode promover um maior envolvimento dos profissionais e 

acadêmicos da escola, o que no que lhe concerne, poderia se refletir em ações conjuntas com a 

comunidade do município. Já os outros 7 entrevistados, que relatam ter recebido algum enfoque em 

práticas de EA na graduação, demonstram segurança e entendimento do tema. Segundo estes 

professores, eles ministram aulas interdisciplinares, contextualizadas e coerentes com as práticas 

diárias da Educação Ambiental 

Os resultados preliminares deste estudo também mostram que, os conteúdos atualmente trabalhados 

pelos professores que abordam o tema, podem ser resumidos a simplesmente, os tópicos dos livros 

didáticos (Os seres vivos e o ambiente; ar, água e solo; O mundo das plantas; O mundo dos animais; ser 

humano e saúde) juntamente a importância da reciclagem e de um consumo sustentável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados preliminares desse estudo mostram que cerca de 26% dos professores entrevistados 

receberam formação no quesito EA ao nível de graduação. Isto implica que os outros 74%, formam um 

grupo de docentes que, muitas vezes, deixam de trabalhar tópicos da EA por falta de conhecimento 

sobre a abordagem do tema. Estes resultados indicam a necessidade da formação continuada de 

professores. 

REFERÊNCIAS:  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. BRASIL. Acesso em 26, jun. de 2020. 
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988 

KARLINSKI, Josiane. Educação Ambiental em um curso de Formação Continuada de professores na 
perspectiva CTS. 2020. 38 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA INTERFACE GRÁFICA 

PARA O GBUILD 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Belloni Benevenuto dos santos.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Willingthon Pavan. 

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o passar do tempo ferramentas acabam se tornando ultrapassadas e desatualizadas, exigindo, 

consequentemente, atualizações. O projeto em desenvolvimento nesta pesquisa tem como objetivo a 

atualização da ferramenta de geração de gráficos (GBuild) do DSSAT (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer), procurando transformar a atual em uma nova e atualizada ferramenta, com 

mais opções e estilos de gráficos, além de um design mais ergonômico para o layout da ferramenta. 

Utilizando-se de novas e atuais tecnologias, buscou-se uma atualização completa para esta ferramenta, 

em visando uma melhora na experiência do usuário.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia utilizada neste trabalho se baseou na definição de metas semanais em busca de 

resultados rápidos e concretos, mantendo sempre o interesse e foco no projeto após cada passo 

realizado. 

Com esta metodologia, pôde-se perceber o avanço gradual do desenvolvimento do projeto, como as 

novas capacidades que são adquiridas juntamente com o acompanhamento semanal do orientador, o 

que proporciona a possibilidade de resolução de dúvidas rapidamente decorrente desta metodologia. 

Em busca de dar continuidade ao desenvolvimento do projeto, foram exploradas diversas tecnologias, 

como Angular, Node.js, JavaScript, HTML5, Electron, DSSAT e Plotly.js. 

O primeiro passo foi se habituar com estas novas tecnologias, começando pelo básico como a criação 

de páginas web (ANGULAR, 2020) utilizando HTML5 e Angular, juntamente com o framework Electron 

o qual transforma uma aplicação Web em Desktop (ELECTRON, 2020). 
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Neste processo foi criado um App de anotações. A sua elaboração se baseou na utilização de HTML5, 

CSS, Node.js, Angular e Electron. Para dar forma a aplicação o Electron foi utilizado para transformar o 

que seria uma aplicação web em uma aplicação para desktop (ELECTRON, 2020). Já o HTML, Node.js e 

CSS foram utilizados para criar a interface da aplicação, como a cor do background e texto, a forma da 

aba lateral onde se encontrara as anotações salvas, etc (NODEJS, 2020). 

Na sequência, foi utilizado a linguagem JavaScript para a criação dos botões de ação para que se pudesse 

mudar de uma anotação para outra (NODEJS, 2020), além de utilizar o localStorage, uma API Web para 

armazenar os dados das anotações e o localStorage.getItem(), utilizado para buscar os dados 

anteriormente salvos. 

Após se habituar com HTML5, CSS, Node.js e Electron foi utilizado o plotly.js juntamente com as 

tecnologias anteriormente utilizadas em busca de criar diversos tipos de gráficos (PLOTLY, 2020), que 

atualmente o GBuild não possui, além de buscar novas opções para tornar esta ferramenta mais 

ergonômica para os usuários. 

Para a criação de gráficos com Plotly.js, foi necessário utilizar os mesmos dados utilizados no Gbuild. 

Para o processamento destes dados foi realizado por meio da ferramenta jDSSAT (RESENES, 2019), 

utilizada para a leitura, gravação e processamento de arquivos do DSSAT-CSM, que é onde se encontram 

os dados para a geração os gráficos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após esses meses de projeto foi concluído o desenvolvimento de uma nova ferramenta de geração de 

gráficos para uma próxima atualização do DSSAT, a qual é uma ferramenta de extrema utilidade e 

importância para agrotecnologia. 

 

REFERÊNCIAS: 

ELECTRON. Documentação do Electron. Disponível em:<https://www.electronjs.org/docs>. Acesso em: 

23 jul. 2020. 

ANGULAR. Introduction to the Angular Docs. Disponível em: <https://angular.io/docs>. Acesso em: 23 

jul. 2020. 

PLOTLY. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library. Disponível em: 

<https://plotly.com/javascript/>. Acesso em: 23 jul. 2020. 

NODEJS. About documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>. Acesso em: 23 jul. 2020. 

RESENES, Jonas De Abreu. Decision Support System for Agrotechnology Transfer: a cross-platform tool. 

2019. 78 f. TCC (Pós-Graduação) - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Universidade 

de Passo, Passo Fundo, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AGENDAMENTO DE SERVIÇOS EM PET SHOP: USO DE 

FLUTTER E FIREBASE PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS MÓVEIS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giani Augusto Braga  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dr. Guilherme Afonso Madalozzo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Dados do Instituto Pet Brasil[1], o Brasil tem cerca de 54,2 milhões de cães e 32,9 milhões de gatos que 

estão vivendo como animais de estimação. Conforme esse mesmo Instituto, o nosso país é o segundo 

principal mercado de pet do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cada vez mais famílias 

buscam animais de estimação para companhia, para que possam dar e receber afeto e atenção. Desse 

modo, levando em consideração esses dados que apontam para o aumento de pessoas que 

tem/convivem com pets, acredita-se que uma consequência direta desse acréscimo, gera o aumento na 

procura por Pet Shops. Logo, os profissionais dessa área necessitam de ferramentas que possam auxiliar 

na organização e facilitar a prestação desse serviço aos animais de estimação. Pensando nisso, foram 

desenvolvidos aplicativos para smartphones que auxiliam no agendamento e organização dos serviços 

nas Pet Shops. Esses aplicativos utilizam framework flutter[2] no front-end e Firebase[3] no back-end. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Pensando em facilitar a prestação de serviço nas Pet Shops em decorrência do aumento dos animais de 
estimação e, assim, a necessidade de agilizar o agendamento, bem como demonstrar os serviços dessa 
área, foram desenvolvidos aplicativos utilizando o framework Flutter versão 1.12.13, que tem como 
base de implementação a linguagem de programação Dart. Com esse framework é possível criar 
aplicativos móveis híbridos, ou seja, o mesmo código é compilado e executado tanto para  Android como 
iOS. A sua execução no smartphone é mais fluída, pois o código é compilado para nativo, o que é uma 
das suas principais diferenças quando comparado com outros frameworks híbridos. O banco de dados 
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utilizado foi o Firebase que é um baco de dados NoSql, designado para aplicativos móveis e web. Os 
aplicativos desenvolvidos se destinam, um para a utilização pelo cliente, e outro pelo administrador da 
Pet Shop.  O cliente pode acessar o aplicativo, onde selecionará a data e horário para o agendamento, 
fazendo a escolha do serviço desejado. Além disso, o cliente poderá acompanhar o desenvolvimento do 
serviço visualizando o status de início e término do mesmo. O Administrador consegue visualizar os 
agendamentos feitos pelos clientes (com data e horário), o valor correspondente ao serviço solicitado, 
e o status do serviço. Como administrador ele poderá avançar o status, permitindo que o cliente possa 
visualizar como está o andamento do serviço. Além disso, ele pode fazer manutenções nos cadastros 
dos serviços. No aplicativo destinado para o cliente é necessário que ele se identifique com login (e-mail 
e senha) ou pelo facebook. Após ter realizado o login é direcionado para a página inicial. Na página 
inicial há um menu, no qual o cliente seleciona o ícone "meu pet" para realizar o cadastro do pet, 
indicando nome do animalzinho, raça, tamanho e sexo. Ainda, no menu irá selecionar na aba "serviços" 
escolhendo a categoria (por exemplo, banho e tosa) e, posteriormente, deverá selecionar o serviço que 
deseja realizar nesse agendamento (por exemplo, só tosa, só banho, ou banho e tosa). Junto a descrição 
do serviço está especificado o valor correspondente do mesmo. Ao selecionar o serviço, abrirá uma tela 
onde o cliente poderá visualizar os horários e datas disponíveis. Após selecionar o serviço será 
direcionado para finalizar o agendamento. No aplicativo do administrador é, também, necessário 
realizar o login com e-mail e senha. Após realizar o login, o administrador pode visualizar as informações 
do cliente, tendo acesso ao agendamento e, o total dos valores correspondente aos serviços 
executados. Na tela de agendamentos estará disponível a listagem com todos os clientes e serviços 
solicitados separados por dia e horário. Junto a essas informações está o valor total do(s) serviço(s) de 
cada cliente. O administrador poderá avançar ou regredir o status e, também, excluir o agendamento. 
Na tela de serviços é possível editar, excluir e cadastrar uma nova categoria e um novo serviço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A escolha do Flutter para desenvolver os aplicativos decorre desse não utilizar widgets fornecidos com 

o dispositivo. Utiliza seu próprio mecanismo de renderização para desenhar os widgets. O fluxo de 

desenvolvimento é orientado ao desing e widgets, que são os blocos básicos da interface de usuário. 

Existem widgets para definir elementos estruturais, layouts, além de especificos para cada plataforma. 

Permite uma hierarquia baseada na composição. Cada widget herda propriedades do seu superior. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] . Instituto Pet Brasil. Censo Pet, disponivel em: <http://institutopetbrasil.com/imprensa/censo-pet-

1393-milhoes-de-animais-de-estimacao-no-brasil/>. 

[2] . Futter Framework. Disponivel em: <https://flutter.dev/>  Acesso em: 19 agosto 2020. 

[3]. Google FIrebase. Disponivel em: <https://firebase.google.com/> Acesso em: 19 agosto 2020.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        



 
 

  

P
ág

in
a 

8
1

4
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO 

CORANTES POR OZONIZAÇÃO (UMA REVISÃO) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gislaine da Rosa Batista. 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Clóvia Marozzin Mistura. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Corantes são utilizados em diversas indústrias, têxteis, curtumes, processamento de minerais, gerando 

efluentes líquidos que podem ser extremamente tóxicos se liberados no meio ambiente sem 

tratamento, devido às elevadas DQO, DBO (Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio) e coloração. 

Diversos processos são utilizados para tratar esses efluentes líquidos, dentre eles a Ozonização, 

utilizando o gás ozônio que é um excelente agente oxidante, oxidando a matéria orgânica presente no 

efluente. Ao serem utilizados catalisadores e coadjuvantes incorporados no processo, o tratamento 

torna-se mais eficaz na diminuição dos parâmetros deletérios, ocasionando um tratamento com maior 

rapidez e eficiência, porém a eficiência do tratamento depende também de outros fatores, como o pH 

do meio e concentração do corante. Neste trabalho de revisão, diversos tratamentos para efluentes 

líquidos contendo corantes são analisados com o intuito de avaliar a eficiência dos tratamentos com e 

sem auxiliares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo caracteriza-se por ser uma revisão, escrita com base na análise qualitativa de livros e artigos 

científicos publicados entre 2000 e 2020 em periódicos e bancos de dados indexados e avaliados por 

pares. Apresentando em Wiley Online Library 745 artigos, e em SpringerLink  230 artigos, os quais foram 

pré-selecionados através de leitura do título e posteriormente do resumo.  Muitas indústrias como 

têxteis, papeleira e de tinturaria utilizam corantes azo, que são caracterizados por possuirem ligações 

insaturadas nas moléculas contendo átomos de nitrogênio, para o tingimento de seus produtos, afim 

de agregar valor aos mesmos, assim como atender a demanda do mercado, porém esse tingimento gera 
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efluente líquido, que necessita de tratamento. Os trabalhos analisados trazem métodos de tratamento 

de efluentes contendo 16 diferentes corantes e seus resultados, visando a diminuição da DQO e 

remoção da cor, por meio de ozonização assistida por outros métodos como Eletrocoagulação (CE), luz 

ultravioleta, peróxido de hidrogênio, ozonização com íons Fe (II), Mn (II), entre outros, assim como com 

o auxílio de catalisadores, exemplificando os nanocristais de MgO e Fe/carvão ativado, demonstrando 

os parâmetros avaliados para comprovar a eficiência do tratamento, como pH do meio, concentração 

do corante, temperatura, entre outros, os quais devem seguir legislações vigentes, afim de somente 

então, poder ser descartado no meio ambiente sem causar danos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos estudos realizados, pode-se concluir que a Ozonização com catalisadores e/ou 

coadjuvantes é mais eficiente no tratamento de efluentes líquidos contendo diversos tipos de corantes, 

como CI preto reativo 5, CI vermelho ácido 18, CI amarelo ácido 17, Cristal Violeta, em outros, devido a 

apresentar melhores resultados na descoloração e diminuição da DQO, contudo a descoloração mais 

efetiva do efluente líquido depende da concentração na qual o mesmo se encontra inicialmente, 

também do tempo de tratamento e concentração de catalisadores e/ou auxiliares no processo de 

tratamento. 

 

REFERÊNCIAS 

BILINSKA, Lucyna; GMUREK, Marta; LEDAKOWICZ, Stanislaw. Application of advanced oxidation 
technologies for decolorization and mineralization of textile wastewaters. Journal of Advanced 
Oxidation Technologies, v. 18, n. 2, p. 185-194, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1515/jaots-
2015-0202. Acesso em: 9 jun. 2020. 
 
ORTS, F. et al. Electrochemical treatment of real textile wastewater: Trichromy Procion HEXL®. Journal 
of Electroanalytical Chemistry, v. 808, p. 387-394, 2018. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.051. Acesso em: 16 jun. 2020. 
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ANEXOS 

Artigo Tipo de efluente 
Tratamento (s) 

auxiliar (es) 
Catalisador 

(es) 
Corante Parâmetros de 

tratamento 
Avaliação de 

eficiência 
Referência 

I Têxtil 

UV; 
H2O2; 

O3/Fe (II); 
O3/Mn (II); 
O3/H2O2. 

Mn (II) 

Preto reativo 5; 
Vermelho reativo 23; 
Amarelo reativo 37; 
Drimarene Laranja K-
GL; 
Drimarene Rubine 
R/K-5BL; 
Azul Drimarene K-
2RL. 

pH; 
Concentração; 
Volume ozônio; 
Tempo. 
 

Degradação 
cor; 
DQO; 
Toxicidade 
aguda; 
Absorção 
específica do 
ozônio. 

Arslan, 
Akmehmet e 

Tuhkanen, 
2000. 

II Têxtil 
S3; 

UV/O3; 
UV/H2O2. 

- 

CI Laranja ácido 10;  
CI Vermelho ácido 
14; 
CI Vermelho ácido 
18; 
CI Amarelo ácido 17; 
CI Amarelo direto 4; 
CI Preto ácido 1. 

Volume da 
amostra; 
UV; 
Fluxo de 
oxigênio. 
 

pH; 
H2O2; 
Consumo de 
energia; 
Tempo de 
retenção. 

Shu e Chang, 
2005. 

III Têxtil 
Eletrocoagulação 

(CE). 
- 

CI Preto reativo 5. pH; 
Temperatura; 
Concentração 
do corante; 
Fluxo de ozônio. 

DQO. 
 

Song et al., 
2007. 

IV Têxtil 
Eletrocoagulação 

(CE). 
- 

CI Azul reativo 19. pH; 
Concentração 
do corante; 
Fluxo de 
ozônio; 
Temperatura. 

DQO. 
 

Song et al., 
2008. 

V 

Têxteis, 
curtumes, 
produtos 

farmacêuticos, 
celulose e 

papel, tintas, 
plásticos, 

alimentos e 
galvanoplastia 

- 
Nanocristais 

MgO 

Vermelho reativo 
198. 

pH; 
Tempo de 
reação; 
Dosagem de 
catalisador; 
Concentração 
de corante. 

DQO; 
Concentraçã
o de 
corante. 

Moussavi e 
Mahmoudi, 

2009. 
 

VI Têxtil - 
Fe/carvão 

ativado 

Cristal Violeta. Tempo; 
Dosagem de 
catalisador; 
Fluxo de gás. 

DQO; 
Toxicidade 
aguda. 

Wu et al., 
2015. 

VII 

Têxtil, couro, 
papel, plástico, 

impressão, 
alimentos e 

processamento 
mineral 

Eletrocoagulação 
(CE) 

- 

Marrom ácido 214. pH; 
Concentração 
do corante; 
Concentração 
de sal; 
Densidade; 
Velocidade do 
gás; 
Tempo de 
descoloração. 

Comparação 
dos 
parâmetros 
de 
tratamento. Behin et al., 

2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO 

QUÍMICA: UMA PESQUISA NA LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme de Britto Both 

COAUTORES: Marco Antônio Sandini Trentin e Alana Neto Zoch 

ORIENTADOR: Aline Locatelli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A Química se caracteriza como uma Ciência de cunho experimental. A respeito disso, é perceptível que 

um dos maiores obstáculos no seu ensino está nos conteúdos abstratos que muitas vezes são de 

complexa compreensão e visualização por parte dos alunos (LOCATELLI; ZOCH; TRENTIN, 2015). Além 

disso, outro problema parece estar relacionado ao distanciamento dos conceitos químicos da realidade 

dos estudantes. A respeito disso, os celulares e dispositivos móveis se apresentam como uma alternativa 

porque é relativamente comum que os alunos possuam aparelhos celulares com acesso à internet, o 

que permite que uma variedade de aplicativos e sites sirvam como ferramentas de auxílio ao processo 

de ensino-aprendizagem. Assim, este trabalho tem como objetivo principal apresentar quais são os 

aplicativos que são utilizados, nas pesquisas estrangeiras, como um instrumento de auxílio no processo 

de ensino-aprendizagem em Química, no Ensino Médio. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizada uma pesquisa na base de dados ERIC - Education Resources Information Center, com o 

objetivo de apresentar os estudos desenvolvidos sobre o uso dos aplicativos para dispositivos móveis 

utilizados no ensino de Química. Objetivou-se, dessa forma, evidenciar uma revisão sistemática da 

literatura e a pertinência do tema em investigação, por meio do “Estado da Arte” (FERREIRA, 2002)  

nesse campo. Nessa base de dados, utilizamos os descritores “App” e “Chemistry Education” e “High 

School”, como forma de identificar os estudos relacionados. Ainda, almejando a limitação da amostra, 

selecionamos o período de 2010 a 2019. No Quadro 1 apresenta-se a relação do corpus dos estudos 

relacionados e são apresentados os sete trabalhos analisados na íntegra. Realizou-se a análise na íntegra 

dos sete trabalhos, corpus do estudo, buscando os aplicativos utilizados no Ensino de Química, mais 
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especificamente que se direcionam ao Ensino Médio. Apresenta-se no Quadro 2 uma relação dos 

aplicativos referenciados em cada um dos trabalhos e na sequência apresentamos resumidamente o 

corpus deste estudo. Williams e Pence (2011) colocam que existe uma série de aplicativos que podem 

ser utilizados na educação Química. Tais aplicativos vão desde calculadoras para diluição de soluções a 

visualizadores tridimensionais de moléculas. Lewis, Zhao e Montclare (2012) apresentaram o aplicativo 

“Lewis Dots” que foi desenvolvido visando promover ciência, engenharia e tecnologia por meio de uma 

interação entre a graduação universitária e o Ensino Médio. Libman e Huang (2013) analisaram e 

descreveram aproximadamente 30 aplicativos de fácil acesso e gratuitos que podem ser usados no 

ensino Química por alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação, profissionais da área e 

professores. Kim et al. (2014) integraram os aplicativos de Química "Lewis Dots" e “Balancing Equations” 

a blogs visando aprimorar a aprendizagem em Química pelos alunos. Winter et al. (2016) descrevem 

que o aplicativo “Chairs!” foi criado com o intuito de ensinar conteúdos de Química orgânica na forma 

de um jogo interativo envolvendo o anel do cicloexano (C6H12). Yang et al. (2018) relata um estudo 

realizado com o “Elements 4D” que se trata de um produto de realidade aumentada que fornece uma 

maneira inovadora de aprender a química. Koh e Fung (2018) apresentam o jogo ChemCharades usando 

um aplicativo para identificar equipamentos de laboratório e descrever a separação química técnicas 

utilizadas na síntese orgânica. Os autores apresentam resultados positivos devido ao uso de aplicativos 

no ensino de Química, como  o forte engajamento dos alunos com as aulas apresentadas e a fixação de 

conteúdos por tentativa e erro por meio dos jogos e desafios dos aplicativos. Também, o feedback 

positivo dos educadores que expressaram estarem satisfeitos com as possíveis direções que os 

aplicativos proporcionam para o ensino de Química. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foram analisados sete artigos que envolveram propostas para o ensino de Química, os quais abarcam 

os mais diversos conceitos químicos, tendo maior expressividade os aplicativos envolvendo tabela 

periódica. Entretanto, chama atenção a quantidade inexpressiva de aplicativos envolvendo laboratório 

de Química. Por fim, os aplicativos podem ser um importante instrumento de apoio ao público docente 

e discente, e que devem ser cada vez mais utilizados no processo de ensino-aprendizagem em Química. 

 

REFERÊNCIAS: 

FERREIRA, N. S. de A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. Revista Educação e Sociedade, São 

Paulo, n. 79, p. 257-272, ago. 2002. 

LOCATELLI, A.; ZOCH, A. N.; TRENTIN, M. A. S. TICs no ensino de química: um recorte do “estado da 

arte”. Revista Tecnologias na Educação, n. 12, p. 1-12, 2015. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): NA 
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ANEXOS 

QUADRO 1: Corpus de Estudo - referências 

 
Fonte: dados de pesquisa, 2020. 
 
QUADRO 2: Relação Aplicativos-artigos 

 
Fonte: dados de pesquisa, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SUBSUNÇORES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme Grotto Daros  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luiz Marcelo Darroz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

David Ausubel, por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), afirma que uma aprendizagem 

significativa ocorre quando um estudante coorelaciona o novo conhecimento com conceitos contidos 

em suas estruturas cognitivas. Esses conhecimentos são denominados conceitos subsunçores. Para 

Asubel esses conceitos são os elementos principais para uma aprendizagem significativa. A partir desta 

concepção, a presente pesquisa busca identificar como os autores da área de Física buscam evidenciar 

os conceitos subsunçores em trabalhos estrurutados nos pressupostos da TAS 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo a TAS os conhecimentos subsunçores são os elementos mais importantes para a promoção da 

aprendizagem significativa. A partir desta concepção, a pesquisa desenvolvida se consituiu numa 

investigação do tipo estado da arte. Para tal, buscou-se nos periódicos nacionais, com estratos  A1, A2, 

B1 e B2 da área de ensino,da CAPES, artigos que apresentam a palavra 'subsunçor' no título ou no 

resumo ou nas palavras-chave.  Evidenciou-se que esses periódicos publicaram até o final do primeiro 

semestre de 2020 um total de 1188 artigos. Destes 32 fizeram parte do corpus deste estudo. A analise 

se deu a partir de leitura criteriosa dos estudos descritos nas publicações.  Os resultados apontam que 

os pesquisadores buscam, em seus trabalhos, evidenciar os conceitos subsunçores contidos nas 

estruturas cognitivas dos estudantes por váras formas. De acordo com o material avaliado, 41% das 

pesquisa utilizam questionários,  23%  dos artigos demonstram a utilização de atividades prática  de 

experimentação, 9% utilizam mídias de audio e vídeo, 5% utilizam  simuladores e 4% utilizaram aula 

expositiva para identificar o que estudantes já sabiam.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Fica evidente na presente pesquisa que é escassa a quantidade de artigos publicados que obtém o 

conteúdo de como evidenciar tais conhecimentos subsunçores dos alunos por ser uma metodologia 

dificil de ser aplicada na prática. 

 

REFERÊNCIAS: 

AUSUBEL, David P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. 1ª ed. Editora: 

Plátano Edições Técnicas. Lisboa, 2003. 

MOREIRA, Marco Antonio. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula. 

Brasília: Universidade de Brasília, 2006. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

ACTIGRAPHY: UM FRAMEWORK PARA TRATAMENTO DE 

DADOS DE ACTIGRAFIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gustavo Rauber Ebone  

COAUTORES: Ana Carolina Bertoletti de Marchi 

ORIENTADOR: Marcelo Trindade Rebonatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O sono é um estágio fisiológico de grande importância para a saúde, responsável pela regeneração, 

limpeza do organismo humano e melhora na qualidade de vida. Portanto problemas relacionados ao 

sono podem gerar consequências na qualidade de vida das pessoas, criando a necessidade de realizar o 

seu monitoramento para a correção de seus problemas. Para realizar o monitoramento do sono temos 

como método mais confiável a polissonografia, que exige que o paciente passe a noite no hospital ligado 

a diversos dispositivos para realizar seu monitoramento. Porém esse exame é invasivo e coloca em 

dúvida seus resultados [1]. De forma alternativa temos a actigrafia que necessita somente de um 

dispositivo capaz de recuperar os dados necessários enquanto preso no braço ou peito do paciente. 

Nessa pesquisa foi desenvolvido, utilizando a linguagem R, um framework para o tratamento de dados 

de actígrafos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa em diversas bases de dados, tais 

como IEEE, Springer, ACM entre outras, sobre: "Actigrafia", "Monitoramento do sono", "Métodos" e 

"Análise de dados". A string de busca final ficou como: (Actigraphy OR Actigraph) AND (monitor sleep 

OR monitor physical activity) AND (solution OR method OR technique OR model) AND (data analyze OR 

data analysis). Foram selecionados 147 artigos os quais foram selecionados pelo título, resumo e 

palavras chave. Após a filtragem dos mesmos, obtivemos 39 artigos. A partir destes selecionados foram 

procurados os algoritmos para a implementação e tratamento dos dados. Foram localizados 5 artigos 

cuja a implementação já havia sido realizada na linguagem R. O "actigraph.sleepr" [2] é um pacote em 
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R disponível no github que realiza a implementação dos algoritmos de Sadeh, Choi, Cole Kripke, Troiano 

e Tudor-Locke [2]. Estes identificam quando o paciente está dormindo ou acordado, calcula tempo total 

na cama, e para esse tempo total calcula o tempo total dormido, quantia de vezes acordadas e o tempo 

de cada uma delas e movimentos durante o sono. 

O pacote realiza essas operações para dados de alguns actígrafos da ActiGraph corp, tais como o "GT3X+ 

monitor". Portanto o objetivo foi fazer com que o pacote aceitasse dados de outras fontes, tais como 

as bases de dados obtidas do site "sleepdata.org". Foram 3 bases de dados utilizadas das que o site 

forneceu, tendo um total de 18.653 pacientes de diversas idades e períodos. 

O projeto tem como intenção se integrar com o SleepWeb que é uma plataforma web para suporte no 

monitoramento e avaliação de qualidade de sono [1]. Esse projeto não tem como foco único a actigrafia, 

portanto o Actigraphy seria somente um dos módulos que o SleepWeb consegue se comunicar. 

Os dados entre as bases obtidas eram em arquivos ".csv" e do pacote "actigraph.sleepr" eram em 

arquivos SQLite ".agd", necessitando de uma camada de compatibilidade para conseguirmos utilizar o 

pacote. A solução utilizada foi converter os dados necessários para o formato das tabelas do arquivo 

em SQLite e inseri-los no banco para depois realizar o tratamento dos dados. 

Após essa adaptação e tratamento dos dados, os mesmos são enviados para um banco de dados onde 

um web service “Hear Rate Web Service” [3] tem acesso e realiza o envio dos dados para o SleepWeb. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O framework já se provou funcional, realizando a conversão dos dados e os enviando para o SleepWeb. 

Para completá-lo é necessário desenvolvê-lo no formato de pacote em R para o usuário instala-lo sem 

necessidade de manipular arquivos. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] HERNANDES, Matheus Rigoni, SleepWeb: uma plataforma web para suporte no monitoramento e 
avaliação de qualidade de sono. 2019. Tese de Mestrado - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 
2019 

[2] Petkova, Desislava, actigraph.sleepr. Disponível em: 
<https://github.com/dipetkov/actigraph.sleepr>. Acesso em março de 2019. 

[3] HERNANDES, Matheus Rigoni,  Hear Rate Web Service. Disponível em: 
<https://github.com/acca90/hrws>. Acesso em março de 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

META 15 DO PNE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Héllen Lourençato Kuiava  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luiz Marcelo Darroz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 26 de junho de 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional da Educação (PNE), que 

determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2020. Por 

isso, todos os estados e municípios devem estruturar seus planos específicos mostrando como vão 

alcançar e atingir as metas previstas pelo PNE. 

O plano é composto por 20 metas que abrangem todos os níveis de formação, desde a educação infantil 

até o ensino superior, com foco em questões especialmente importantes. O foco da investigação deste 

trabalho é a Meta 15 – Profissionais da Educação, que tem por objetivo assegurar que todos os 

professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Assim, buscou-se evidenciar se tal meta está 

sendo contemplada na área de Física em escolas estaduais da cidade de Passo Fundo/RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o Plano Nacional da Educação e suas metas. 

Na segunda etapa da investigação, realizou-se uma pesquisa descritiva e como instrumento de coleta 

de dados utilizou-se um questionário. Este questionário foi aplicado junto a um grupo de 18 professores.  

Dos dados obtidos pelo questionário foi possivel analisar que a maioria dos professores são do sexo 

feminino e tem entre 32 e 36 anos de idade. Desse total de professores 11 são formados em Física e o 

restante em outras áreas, como Matemática, Engenharia e Ciências e grande maioria formados pela 

UPF. O tempo de atuação varia um pouco, de 1 a 3 anos. Quando se trata de área de atuação, todos 

atuam dentro Física mas também em outras áreas, coomo Matemática, Ciências, Química e Biologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que na cidade de Passo Fundo o proposto na meta 

15 do PNE está atingido. 

Dos 18 professores que trabalham  na disciplina de Física, 11 deles estão atuando na sua área de 

graduação, enquanto que 7 possuem uma outra graduação. Ou seja, aproximadamente 61,1% dos 

professores que estão atuando na Física dentro das escolas estaduais possuem a graduação nessa 

ciência. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Relatório do 1º 

ciclo de monitoramento das metas do PNE. Brasília, DF: Inep, 2016. Acesso em 02/03/2020. 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Relatório do 2º 

ciclo de monitoramento das metas do PNE. Brasília, DF: Inep, 2018. Acesso em 02/03/2020. 

BRASIL. Plano Nacional de Educação. 2014. Acesso em 28/02/2020.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA A NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO: 

UMA INVESTIGAÇÃO DA META 16 DO PNE COM 

PROFESSORES DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO NA REDE 

ESTADUAL DE PASSO FUNDO-RS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Íngridy Loreian  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luiz Marcelo Darroz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A preocupação em uma formação continuada de educadores tornou-se uma inquietação na ascensão 

de um ensino sustentado pela inovação dos saberes acompanhando as constantes evoluções na área 

de atuação docente. Para tanto, cabe-se verificar e analisar os dados dispostos pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE) especificamente na meta 16, a qual, diz sobre os avanços nos investimentos para uma 

melhor qualidade de ensino no país a nível de pós graduação de 50% dos professores da rede de 

educação básica até a finalização desta proposição no ano de 2024.  O objetivo se domiciliou em uma 

pesquisa de caráter quantitativo com professores da rede estadual de ensino médio na cidade de Passo 

Fundo- RS que lecionam a disciplina de Física, isso de forma a apurar o interesse dos mesmo em uma 

formação a nível de Pós Graduação até o final da vigência do plano, bem como legitimar os dados que 

intermitem sobre os docentes que já possuem essa formação e sua influência na profissão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A percepção de uma graduação é correlacionada com a estruturação inicial de um processo 
dimensionado para a escolha profissional idealizada e não como a diversificação de um todo ao 
conhecimento necessário para seu uso final. Na preferência por uma carreira profissional na área das 
ciências se delongando para o ensino de Física, possui-se alguns barramentos nesse arranjo do 
conhecimento, onde, este não é habilmente fornecido somente pelo curso de graduação e sim através 
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de novas buscas na estruturação para ancorar-se desde o início da aprendizagem docente sendo 
indispensável que o educador/professor esteja habilitado de forma cientificamente avançada e coesa 
para sua atuação no ensino. Tudo isso fazendo prevalecer a sua tarefa difundida de um ser científico ao 
conhecimento em todas as suas proporções, que, segundo Freire (1997, p.38) “A tarefa coerente do 
educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o 
educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo 
comunicado.” Desse modo, a meta 16 do PNE fica sustentada na formação a nível de pós graduação de 
50% dos professores da rede de educação básica. De acordo com os dados do PNE (2014/2024 p. 277) 
na meta 16, tem-se os resultados de pesquisa comparativos dos anos de 2008 à 2013 em uma análise 
por região do Brasil os professores que possuem essa formação de latu sensu ou strictu sensu,  sendo a 
região Sul com um  maior número, 48,7% (2013) e já para a análise de estados a pesquisa liderou em 
Espírito Santo com 70,8 %  e no Paraná 60,3 %. De uma forma generalizada as pesquisas validadas 
possuem um aumento de 5.5% desde seu início, faltando 19,8% dos professores analisados para atingir 
a meta. Partindo-se dessa compreensão faz-se necessário a análise desses dados para uma visão 
ampliada da formação continuada de cada professor no seu devido contexto para atender as exigências.  
Com foco nas escolas estaduais de ensino médio na disciplina de Física em Passo Fundo-RS, a pesquisa 
se originou na consulta da listagem de instituições de ensino que se encaixassem na proposta através 
da plataforma digital de buscas da 7ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), totalizando 19 escolas, 
sendo o retorno de respostas de 15 escolas. Visto que algumas escolas possuíam mais do que um 
professor que lecionava a disciplina de Física no ensino médio foi possível verificar que não era a 
totalidade dos professores formada na área, 36, 8% eram formados em outras áreas como: Biologia (L), 
Matemática (L) ou até mesmo Engenharia Civil, logo averiguou-se que 21,1%, apenas, não possuíam a 
formação em nível de pós graduação, e ainda, através do questionário algumas informações a respeito 
da estruturação das aulas no quesito de utilização de materiais e experimentações no ensino, visando a 
necessidade de metodologias diferenciadas para a aperfeiçoar e viabilizar os conteúdos de física de 
forma integradora aos alunos foi abrangido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para tanto fica evidente que a preocupação com uma formação continuada dos profissionais do ensino 

proporcione visões diferentes a respeito de novas metodologias de ensino e aprimorações deste de 

forma a valorizar os conhecimentos dos alunos e produzir um ambiente diversificado de ensino 

aprendizagem apreciando os diversificados meios de ensino aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional de 

Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 2015. 404 p. : il.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1997. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A QUÍMICA ANALÍTICA COMO FERRAMENTA NA 

ELUCIDAÇÃO DE CASOS FORENSES – UMA REVISÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jaqueline Putti Polesello  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ma. Janaína Chaves Ortiz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em casos de natureza criminosa, geralmente são utilizadas armas brancas e armas de fogo, que 

implicam diretamente na presença de sangue no local de crime e, este é um importante vestígio que 

fornece informações cruciais sobre o ocorrido. Por isso, são realizadas análises in loco e laboratoriais 

para a comprovação da origem sanguínea, bem como a elucidação de um crime. Para a investigação 

preliminar na cena do crime, utiliza-se o composto luminol para a detecção de sangue oculto, porém, a 

análise não pode ser concreta visto a falta de especificidade do reagente em relação à hemoglobina 

humana e também, pela possibilidade de interferências na análise. Diante disso, o objetivo do trabalho 

é apresentar os testes químicos e metodologias analíticas empregados para as análises subsequentes 

ao teste colorimétrico do luminol, visando auxiliar o poder judiciário na tomada de decisões em relação 

ao caso delituoso.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O sangue é um vestígio importante para a investigação criminal, visto a quantidade de informações que 

podem surgir a partir dele. De forma preliminar, a matriz sanguínea é analisada in loco utilizando o 

luminol (5-amino-2,3dihidroftalazina-1,4-diona), que é um reagente com elevada sensibilidade que visa 

a detecção prévia de sangue mesmo que em concentrações muito baixas na faixa de partes por bilhão 

(ppb) (CHEMELLO, 2007). Porém, a falta de especificidade para a hemoglobina humana e a possibilidade 

de interferências na análise fazem com que o luminol não confira resultados conclusivos para a 

investigação. 
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O estudo foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa sobre as metodologias que são 

empregadas para a detecção de sangue humano em casos de crime contra a vida. Quanto ao gênero, a 

pesquisa é classificada de cunho bibliográfico, sendo feita a revisão sistemática de literatura para a 

obtenção de dados pertinentes à finalidade do estudo. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória 

pois visa o levantamento de dados referente ao problema pesquisado. O objetivo foi descrever as 

técnicas analíticas utilizadas em laboratórios de toxicologia forense para complementar as análises 

qualitativas realizadas in loco, e que não são suficientes para a elucidação dos casos. A busca de 

referencial teórico, incluiu revistas científicas e trabalhos acadêmicos (dissertações de mestrado e teses 

de doutorado). A partir das palavras-chave foram atribuídos 118 materiais, sendo que 40 destes 

atenderam aos objetivos propostos para a elaboração do artigo de revisão. Como critérios de inclusão, 

adotou-se um período de publicação entre 2005 e 2018, já para critérios de exclusão, foram descartados 

materiais publicados anteriormente a este período. 

A partir do exposto, é necessário que a amostra sanguínea seja analisada em laboratórios de toxicologia 

forense, onde se aplicam testes colorimétricos e imunocromatográficos. No primeiro caso, pode-se 

utilizar compostos orgânicos como a benzidina ou fenolftaleína, onde o princípio do teste se baseia em 

reações químicas de oxirredução, e o resultado confirmatório de sangue se dá pela modificação da cor 

(MILESKI, 2016). Já em testes de inibição da antiglobulina e testes imunocromatográficos, as análises se 

direcionam para detecção de sangue de origem humana, então, o interesse é a caracterização do DNA 

(ácido desoxirribonucleico) (HEEP e NONOHAY, 2016). Para isso, se faz uso de metodologias analíticas 

como, por exemplo, a eletroforese que é uma técnica de separação, e que é empregada em várias 

etapas de análise para obter o sequenciamento genético presente na amostra, onde um fragmento 

deste é específico para cada ser humano, possibilitando a diferenciação de suspeitos através de 

comparações em bancos de dados genéticos (MONTEIRO, 2010). Desta forma, é possível concluir a 

quem pertence os genes e possibilitar a elucidação de crimes contra a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Testes presuntivos na detecção de sangue são considerados guias para as demais análises, por isso, é 

importante o avanço na área científica, visto que, metodologias analíticas complementam análises 

preliminares que por si só não apresentam resultados conclusivos para a investigação, desta forma, 

confirma-se a importância da química junto a perícia criminal na elucidação de crimes contra a vida. 

 

REFERÊNCIAS: 

HEPP, Diego; NONOHAY, Juliana S. A importância das técnicas e análises de DNA. Porto Alegre: Scientia 

Tec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS, n.2, v.3, jun/dez 2016. 

CHEMELLO, Emiliano. Ciência forense: Manchas de sangue: Química virtual, jan/2007. 

MONTEIRO, Inês Viana de P. Vestígios hemáticos no local de crime: Sua importância médico legal. 2010. 

Dissertação (Mestre em medicina legal) – Instituto de ciências biomédicas Abel Salazar, Universidade 

do Porto, 2010. 
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MILESKI, Thayse C. Aplicação de corantes benzazólicos fluorescentes por esipt para a revelação de 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E EMBALAGENS 

BIODEGRADÁVEIS EM ALIMENTOS: ALTERNATIVAS PARA 

DIMINUIR IMPACTOS AMBIENTAIS E QUALIFICAR A 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jean Pereira. 

COAUTORES: Camila Kolling; José Luis Duarte Ribeiro e Bárbara Biduski. 

ORIENTADOR: Prof.(a) Dr.(a) Janine Fleith de Medeiros. 

UNIVERSIDADE: Centro de Pesquisa e Extensão (CEPEAC) – Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os óleos essenciais (OE) são compostos aromáticos com grande potencial para aplicação em 
embalagens ativas biodegradáveis de alimentos, muito pela sua origem natural e de suas propriedades 
(antimicrobianas e/ou antioxidantes) (ATARÉS & CHIRALT, 2016), sendo que estudos verificam cada vez 
mais esses constituintes como alternativas aos produtos químicos sintéticos. Contudo, a grande parcela 
dos estudos centraliza nos aspectos científicos e pouco no desenvolvimento e transferência da referida 
tecnologia para que efetivamente possa ser utilizada em escala (DE LA CABA et al., 2019). Isto quer dizer 
que grande parte das pesquisas desenvolvem e testam possibilidades específicas, mas não há, por 
exemplo, uma sistematização das possibilidades de materiais a serem empregados no desenvolvimento 
de embalagens biodegradáveis que utilizam OE ou compostos presentes nos mesmos. Então, este 
estudo concentrou-se em uma revisão sistemática de literatura que analisa e elenca tais tecnologias. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Com base nas perguntas de pesquisa (pergunta I - quais os principais materiais testados e validados 

cientificamente para formação de filmes biodegradáveis no que tange aplicação de OE? e pergunta II - 

quais microrganismos podem ser inibidos ou diminuídos com a aplicação de OE em embalagens 

biodegradáveis?) (etapa I), selecionamos as bases de dados Scopus e Web of Science para a amostra de 

artigos (etapa II). 
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Na etapa III utilizamos uma combinação de palavras-chave na forma de string booleana: "food" AND 

"active packaging" AND "essential oil" AND "biodegradable". Os termos deveriam estar presente no 

título, palavras-chave e/ou resumos. Na etapa IV, foi realizado a leitura profunda das seções de 

introdução e conclusão para confirmar se os objetivos e os resultados do artigo efetivamente 

abordavam as questões de pesquisa; se aprovado, o artigo seria lido na íntegra e sintetizado na etapa 

V. Ao fim, 243 artigos foram selecionados. 

Os resultados foram divididos em dois eixos. O primeiro item responde à pergunta I de pesquisa, já o 

segundo item aborda e responde à pergunta II de pesquisa. Em relação ao primeiro item, classificamos 

os principais materiais utilizados para incorporação de OE em dois grandes grupos: polímeros naturais 

e polímeros sintéticos (Fig. 1). Entre os polímeros naturais destacaram-se os polissacarídeos com maior 

incidência de pesquisas, sendo quitosana (29 estudos), amidos e derivados (29 estudos) e derivados de 

celulose (18 estudos); e as proteínas com 18 estudos referentes a gelatina e 14 estudos referentes a 

proteína do soro do leite. Por outro lado, verificamos que os ácidos orgânicos (36 estudos), o álcool 

polivinílico (7 estudos) e o ácido polilático com outro composto (11 estudos) apresentaram maior 

frequência de artigos em relação aos polímeros sintéticos. 

No segundo item são apresentados os OE e/ou constituintes que tiveram efeito contra microrganismos 

de importância na área alimentícia. Nos estudos reportados da literatura, os OE com atividade contra 

bactérias gram positivas (Fig. 2), destacaram-se o OE de cravo com capacidade de inibir completamente 

a contagem microbiana de bacillus cereus; o OE de alecrim com capacidade de inibir completamente a 

listeria monocytogenes; e por fim, o OE de alecrim juntamente com tomilho com capacidade de inibir 

completamente a contagem de staphylococcus aureus. 

Os estudos reportados da literatura referentes as bactérias gram negativas mapeadas (Fig. 3), 

destacaram-se o OE de tomilho com boas taxas de inibição de salmonella enterica; e o OE de cravo com 

boas taxas de inibição de escherichia coli. 

Em relação aos fungos (Fig. 4), o carvacrol e o timol proporcionaram boas reduções de botrytis cinérea; 
e o OE de alho com capacidade de inibir completamente aspergillus flavus. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os estudos analisados demonstraram que os OE ou seus constituintes possuem atividade contra os 

microrganismos mapeados. Então, a utilização destes compostos em embalagens biodegradáveis tende 

a ser uma alternativa para a indústria alimentícia. Inferimos que os resultados descritos podem auxiliar 

na replicação de estudos para confirmação em experimentos laboratoriais. 

 

REFERÊNCIAS: 

ATARÉS, L.; CHIRALT, A. (2016). Essential oils as additives in biodegradable films and coatings for active 
food packaging. Trends in Food Science & Technology, 48, 51–62. doi:10.1016/j.tifs.2015.12.001. 

DE LA CABA, K., GUERRERO, P., TRANG, S.T., CRUZ, M., KERRY, J. P., FLUHR J., MAURER, M., KRUIJSSEN, 
F., ALBALAT, A., BUNTING, S., BURT, S., LITTLE, D., NEWTON, R. (2019). From seafood waste to active 
seafood packaging: An emerging opportunity of the circular economy. Journal of Cleaner Production. 
208. 86-98.. 10.1016/j.jclepro.2018.09.164. 
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ANEXOS 
Figura 1 - Principais materiais para incorporação de óleos essenciais 

 
 

Figura 2 - Antimicrobianos com atividade contra algumas bactérias gram positivas reportados na 
literatura 

 
 

Figura 3 - Antimicrobianos com atividade contra algumas bactérias gram negativas reportados na 
literatura 

 
 

Figura 4: Antimicrobianos com atividade contra alguns fungos reportados na literatura 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OLIMPÍADA DE ROBÓTICA EDUCATIVA LIVRE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Johannes dos Reis  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marco Antônio Sandini Trentin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista a crescente adoção do uso de tecnologia em nossos no cotidiano o Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Inclusão Digital (Gepid) desenvolve o projeto Olimpíada de Robótica Educativa Livre, 

visando oportunizar o aprendizado de conceitos de robótica para estudantes de escolas públicas e 

privadas do município de Passo Fundo e região. Este projeto proporciona através provas entre equipes 

de diferentes escolas o aprimoramento de conceitos nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática, áreas estas que são a base para a o modelo de educação STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) (GESSER, 2016), metodologia esta que vem sendo empregada em 

diversos países e principalmente nos Estados Unidos. Além dos conceitos teóricos também ocorre o 

desenvolvimento de outras habilidades como o trabalho em equipe, a capacidade de utilizar e integrar 

o conhecimento de diversas áreas no construção de robôs. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital (Gepid) vem desenvolvendo a realização da Olimpíada 

de Robótica Educativa Livre desde 2014 com a participação de estudantes de rede de Educação básica 

de escolas públicas e privadas. Em sua sétima edição participaram 14 equipes de três municípios, sendo 

estes Erechim, Sarandi e Passo Fundo. 

Na primeira etapa foi proposto a realização de um “Sumo de Robôs” entre equipes formadas por 

integrantes das escolas. Cada escola recebeu dois motores, duas rodas e fios e deveriam criar um veículo 

capaz de derrubar seu oponente para fora de uma arena circular em um tempo determinado. Em casos 

de empate uma segunda prova foi realizada que consistia em acoplar um objeto pontiagudo aos seus 

robôs e com este percorrer um circuito e estourar dois balões em determinados locais, o vencedor era 

aquele que realizasse a prova no menor tempo. Está prova teve como objetivo estimular a lógica dos 
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estudantes para controlar seus robôs apenas alterando o contato de fios sem a utilização de um 

software para controle. 

Na segunda etapa as escolas deveriam projetar maquetes inteligentes e automatizadas. Para esta etapa, 

foi disponibilizado um Arduino UNO, o qual deveria ser programado através do software S4A, cinco 

LEDs, um servo motor, um sensor de luminosidade, um buzzer sonoro, um cabo USB, e uma mini 

protoboard. Como critérios de avalição foram analisados os seguintes aspectos: a criatividade, 

observado se as ideias eram inovadoras, a funcionalidade, se os circuitos e eletrônicos estavam com o 

funcionamento correto, o acabamento, levando em conta os detalhes de construção, o software no S4A 

se foi bem otimizado, de fácil leitura e se continha erros e a funcionalidade, a eletrônica levando em 

conta a organização (ocultação dos componentes) e ligações. 

Na terceira etapa foi proposto a realização de uma simulação de desastre ambiental em que equipes 

formadas por integrantes das escolas, devem desenvolver um robô para o resgate de vítimas em meio 

a esse ambiente hostil. Cada escola recebeu um Arduino UNO, uma ponte H, dois motores DC, duas 

rodas, um servo-motor, um cabo USB, fios, uma mini protoboard, um carregador e baterias, com estes 

materiais deveriam criar o robô para a operação de resgate. 

Na quarta etapa as escolas deveriam projetar e construir robôs para o combate em uma arena, onde 

cada robô deveria possuir uma “arma” e uma haste para colocar um balão. O vencedor do combate era 

o robô que conseguisse estourar o balão da equipe adversária primeiro. Para esta etapa o material foi 

disponibilizado foi um Arduino UNO, o qual deveria ser programado através do software mBlock, uma 

ponte H, um módulo bluetooth, um servo-motor, duas rodas, dois motores, cabo USB e uma mini 

protoboard.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com os desafios propostos na sétima Olimpíada de Robótica Educativa Livre foi possível observar o 

empenho e dedicação dos estudantes, apresentando diversas formas de utilização na prática de 

conceitos desenvolvidos em sala de aula, além de demostrar uma melhor compreensão dos mesmos. 

Também vale ressaltar as habilidades de adaptação apresentadas pelos discentes que, com material 

limitado, conseguiram apresentar diversas ideias para utilização de um mesmo componente. 

 

REFERÊNCIAS: 

GESSER, Verônica; DIBELLO, Lilia. Educação para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática e as 

Relações com a Politica de Avaliação em Larga Escala na Educação Básica. Educação (UFSM), v. 1, n. 1, 

p. 81-94, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/18173/pdf> 

Acesso em: > Acesso em: 21 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARTICULANDO A ROBÓTICA EDUCATIVA: 

DESENVOLVIMENTO DE UM BRAÇO ROBÓTICO COMO MEIO 

DE INSERÇÃO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Brandão Pasinato  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Marco Antônio Sandini Trentin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Pensar em robótica nem sempre significa pensar em grandes invenções da automação, robôs 

humanoides ou "hollywoodianos". Ao refletir sobre o cotidiano atual e em como a colaboração das 

novas tecnologias nos influenciam diariamente, é possível perceber a robótica em vários locais. Por 

estar tão intrínseca na sociedade, nota-se a crescente necessidade de introduzir cada vez mais seus 

conceitos em ambientes de ensino, com o objetivo de instigar a curiosidade de estudantes afim de 

exercitar a capacidade de abstração, o pensamento crítico e a resolução de problemas de forma criativa. 

A robótica educativa surge, então, como alternativa, a qual, a partir de uma série de conceitos e com o 

intento de criar objetos de estudo dinâmicos em escolas, possibilitou o desenvolvimento do presente 

projeto - um braço robótico programável -, que possui o intuito de apresentar a robótica de maneira 

lúdica e, com isso, demonstrar a importância de incentivar a criação práticas similares no ambiente 

escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

É perceptível que há uma disparidade entre o avanço tecnológico atual e o acesso dado a certos setores 

da sociedade para tais tecnologias, principalmente na educação básica. Entender os problemas que 
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permeiam a situação e estimular o pensamento crítico e a capacidade de solução de problemas são 

características que auxiliam o aluno a se tornar não apenas um utilizador, mas também alguém capaz 

de compreender a fundo essas tecnologias. A robótica educativa, então, se apresenta como área do 

conhecimento que busca estudar essas questões com abordagens que, segundo Ospennikova (2015), 

auxiliam os estudantes a explorarem "[...] uma nova e socialmente importante camada da cultura 

tecnológica moderna: eles adquirem conhecimentos e habilidades politécnicas atuais, dominam 

relevantes competências técnicas e tecnológicas." (OSPENNIKOVA, 2015, p. 23). Da mesma forma, 

Morelato et. al (2010, apud Backes et. al, 2016, pg. 57) descreve a robótica educativa como "uma prática 

envolvendo hardware e software, onde a lógica é inerente na montagem e programação de robôs, 

envolvendo normalmente problemas do mundo real que estimulam o aprendizado de conceitos 

intuitivos".  

Tendo em vista a necessidade de formular maneiras descomplicadas e sem altos custos da robótica no 

ambiente escolar, foi determinado que apresentar um hardware já montado e conectado, sem a 

programação pronta, seria a forma mais lúdica de introduzir conceitos de robótica e lógica de 

programação aos estudantes da Educação Básica. Para tanto, a montagem de um braço robótico com 

articulações programáveis foi proposta como uma forma dinâmica de introduzir o assunto na sala de 

aula. A partir da utilização de uma impressora 3D para as articulações e de seis servo motores 

conectados a um microcontrolador Arduino, o hardware foi montado sem grandes complicações. O 

objetivo principal estabelecido para o braço é incentivar o estudante a programar o movimento de uma 

série de motores em ângulos específicos para que as articulações levem uma bola de plástico de um 

ponto a outro. A programação é feita com a utilização do software de programação em blocos Mblock, 

a qual teve o uso determinado pela interface de fácil compreensão e praticidade em comandar os 

motores utilizados. 

Devido a pandemia de COVID-19, não foi possível aplicar o projeto em olimpíadas de robótica e escolas. 

Não obstante, é possível perceber que ações similares apresentaram resultados promissores e 

significativos, fator que auxilia o projeto a adaptar-se de maneira a proporcionar ao aluno atividades 

que modifiquem o atual modelo de ensino o qual, como Moreira (2010) escreve, é estabelecido como 

uma “narração” feita pelo professor ao escrever o conteúdo e como uma “memorização” que os alunos 

fazem e reproduzem em avaliações, para que projetos como esse se tornem uma alternativa viável para 

que o aluno exercite o raciocínio lógico e aprenda conceitos essenciais de programação e robótica de 

forma descomplicada e lúdica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Introduzir a robótica no cotidiano escolar é uma tarefa que permanece em constante inovação. Apesar 

das dificuldades atuais e do baixo incentivo na educação básica, a robótica educativa busca demonstrar 

que ações como o projeto aqui apresentado são essenciais no desenvolvimento do aluno e mostram a 

importância em estabelecer relações com tecnologias e conceitos tão pertinentes no cotidiano atual. 

 

 

REFERÊNCIAS: 



 
 

  

P
ág

in
a 

8
3

8
 

OSPENNIKOVA, Elena; ERSHOV, Michael; ILJIN, Ivan. Educational Robotics as an Inovative Educational 

Technology. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Sofia, v. 214, p. 18-26, jun. 2015.  

ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA DE SAÚDE E DO AMBIENTE, 2., 2010, Niterói. Anais 

eletrônicos... Niterói: UNIPLI, 2010. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/~moreira/Abandonoport.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

BACKES, L.; CHITOLINA, R. F.; NORONA, F. T. A Robótica Educacional como tecnologia potencializadora 

da aprendizagem: das ciências da natureza às ciências da computação. Educação, Formação & 

Tecnologias, v. 9, n. 2, p. 56-65, jul./dez. 2016. Disponível em: 

http://www.eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/538/258. Acesso em: 29 jul. 20 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):            

  



 
 

  

P
ág

in
a 

8
3

9
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NOVAS PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

DE CÂNCER: UMA REVISÃO COM ENFOQUE NOS COMPLEXOS 

CONTENDO ÍONS RUTÊNIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Campos Carlot  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profa. Ma. Janaína Chaves Ortiz      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer é uma doença caracterizada pelo rápido crescimento e propagação de células que sofreram 

alterações genéticas, sendo responsável, anualmente, por milhões de mortes. O seu tratamento, pode 

ser efetuado de três maneiras, sendo elas: retirada do tumor via procedimento cirúrgico, radioterapia 

ou quimioterapia (Brito et al., 2014.; Instituto Nacional de Câncer, 2019.). 

A Cisplatina é um quimioterápico muito utilizado no tratamento de câncer, todavia, a mesma, pode 

apresentar vários efeitos adversos aos pacientes, e em alguns casos sofrer resistência celular (Pereira, 

2016.). Além dela, a Carboplatina e a Oxaliplatina, que também são utilizados como recursos 

terapêuticos, não conseguem sanar todos os problemas apresentados pela sua antecessora, justificando 

assim importância no desenvolvimento outros quimioterápicos que possam amenizar ou eliminar tais 

efeitos como, por exemplo,  os complexos de íons rutênio objetivo principal deste trabalho. 

DESENVOLVIMENTO: 

O artigo foi desenvolvido na disciplina de Pesquisa em Química III, do Curso de Química Bacharelado na 

Universidade de Passo Fundo, empregando uma metodologia de cunho bibliográfico.  

Os complexos de íons rutênio ganharam destaque na comunidade científica como possíveis 

quimioterápicos na década de 1980, desde então, diversos estudos obtiveram resultados promissores 

no quesito seletividade para células tumorais e para os problemas de resistência celular apresentados 

pela cisplatina e seus derivados. Os compostos contendo íons rutênio podem atuar sobre o DNA (do 
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inglês deoxyribonucleic acid), RNA (do inglês ribonucleic acid), transferrina e citocromo C (Pereira, 

2016.). 

Os complexos contendo íons rutênio têm diversas características e propriedades que os tornam uma 

opção promissora como agentes antitumorais como, por exemplo: são compostos normalmente 

estáveis, possuem estruturas conhecidas, podem ser encontrados em vários estados de oxidação em 

sistemas fisiológicos, ligam-se facilmente aos heteroátomos de oxigênio e nitrogênio, têm atividade 

biológica bem conhecida, e são capazes de mimetizar íons ferro. Além do íon metálico, os ligantes 

também conferem importantes características a esses compostos, tais como, maior estabilidade e 

propriedades fotofísicas. Devido a isso, os complexos de íons rutênio possuem menor toxicidade e 

conseguem causar a apoptose celular (Pereira, 2016.). 

Os compostos NAMI-A e KP1019, são os dois complexos de íons rutênio que estão em fase de testes 

clínicos in vivo. O primeiro deles, está sendo testado para prevenção e tratamento de processos de 

metastização, principalmente, em câncer de pulmão, já o KP1019, tem ação em tumores primários, 

principalmente câncer de cólon, que normalmente apresenta resistência ao tratamento quimioterápico. 

As pesquisas acerca desses compostos continuam sendo realizadas com o intuito de comprovar suas 

atividades antitumorais e antimetastática para diversos tipos de neoplasia (Pereira, 2016.; Popolin, 

2016.).  

Há uma diversidade de pesquisas em andamento a fim de comprovar a ação dos complexos de íons 

rutênio como agentes quimioterápicos, portanto, fez-se um estudo de caso com o objetivo de 

exemplificar por meio de experimento prático a eficiência dessa classe de substâncias. Nestes estudos, 

quatro complexos foram sintetizados e testados em três diferentes tipos de linhagens celulares da 

região da mama, sendo duas tumorais e uma não tumoral. Ao final dos estudos, os autores confirmam 

que um dos complexos sintetizados durante a experimentação tem potencial para agir como agente 

antitumoral em cânceres da região da mama (Popolin, 2016).  

Além da aplicabilidade em tratamento de câncer, os compostos de íons rutênio podem ser empregados 

em outras áreas da química medicinal, entretanto, ainda há a necessidade de mais pesquisas  para 

confirmar os dados obtidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao analisar os dados pesquisados, conclui-se que os compostos de rutênio são promissores como 

agentes quimioterápicos, principalmente em virtude aos problemas enfrentados pelos fármacos 

utilizados no tratamento de câncer. Portanto, é de suma importância que as pesquisas nesse ramo 

sejam encorajadas, para que no futuro, tratamentos mais efetivos e menos excruciantes sejam 

oferecidos aos pacientes. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRITO, C.G.X. de. et al. Compostos coordenados híbridos de platina no tratamento do câncer. Revista 

de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v.35, p.337-345, 2014.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 
 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO DE PLANEJAMENTO 

EXPERIMENTAL E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Crestani  

COAUTORES: Bruna Strieder Machado, Thaís Strieder Machado, Aline Manfroi Soster, Bianca Carolina 
Ludwig e Janaína Terhorst Pizutti 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jeferson Steffanello Piccin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO:  

A aprendizagem baseada em projetos (project based learning, PBL) consiste em uma metodologia ativa 

que estimula os alunos a construírem o conhecimento de modo simples, por meio da execução de um 

projeto acessível do cotidiano. Esse método tem o intuito que os alunos encontrem soluções dentro de 

um contexto específico usando os recursos disponíveis para a sua resolução (MELLO et al., 2019). 

Qualquer processo conhecido pode ser usado como estudo do método PBL, para que as suas condições 

possam ser alteradas propositalmente para avaliar as mudanças que ocorrem, buscando sua otimização 

(MONTGOMERY; RUGER, 2003; NETO et al., 2003). 

Com isso, esse trabalho teve como objetivo utilizar a metodologia de aprendizagem baseada em 

projetos para a fixação de conteúdos referentes as técnicas sequenciais de planejamento experimental 

e otimização de processos. Para isso, foi usado como objeto de estudo bolos de caneca avaliando o 

efeito do tempo, potência e volume de leite nas alturas dos bolos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia 

Para a execução dos experimentos, 70 g de mistura para bolo de caneca e o leite integral foram 

misturados usando um mixer (Mallory), potência de 170 watts. A mistura foi vertida em uma caneca de 

300 mL (8,03 cm de profundidade e diâmetro de 7,5 cm) e submetida ao cozimento em micro-ondas 

(Eletrolux, volume de 31 L e potência nominal de 1500 w).  
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No processo de cozimento foi avaliado o efeito do tempo (1,0 a 1,2 min), potência (60% a 100%) e 

volume da mistura adicionada na caneca (40 a 60 mL), utilizando um planejamento fatorial 2k com dois 

níveis e três fatores (k=3) e adição de um ponto central (três repetições) (Montgomery e Ruger, 2003). 

O planejamento foi conduzido de forma aleatória, minimizando a interferência de fatores não 

controláveis (transferência de calor e temperatura ambiente) sobre os resultados. Ao fim do cozimento 

a altura do bolo de caneca foi aferida com um paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana Ltda., modelo 

CD-6”CX-Be), sendo esta a resposta experimental. 

A análise do planejamento foi realizada através do módulo Experimental Design do Software Statistica 

8.0 (STATSOFT, 1999), com nível de significância de 5% (p=0,05).  

Resultados e discussão  

A Tabela 1 apresenta a matriz do planejamento 23 indicando os valores codificados e reais, e as respostas 

em termos de altura de bolo (cm). Os experimentos 4 e 8 obtiveram as maiores alturas, sendo 6,2166 e 

5,9668 cm, respectivamente. Isso mostra que a maior potência (100%) e a maior quantidade de leite 

(60 mL) propiciaram os maiores valores de altura de bolo. 

Na Figura 1, pode-se observar que a potência e o volume de leite tiveram resultados significativos 

(p<0,05) perante os outros fatores. O gráfico de Pareto mostra uma diferença de 1,04 cm no 

crescimento do bolo quando a potência varia de 60% (-1) a 100% (+1). Em relação à quantidade de leite 

acrescentada de 40 mL (-1) para 60 mL (+1) o crescimento é de 0,77 cm. Já o tempo quando aumentado 

de 1 min (-1) para 1,2 min (+1) apresenta um pequeno crescimento em relação aos outros fatores, já 

que a diferença de altura foi de 0,24 cm. A partir disso, fixou-se a variável tempo em 1 min, otimizando 

o consumo de energia do processo de preparo dos bolos de caneca, mostrando que a metodologia ativa 

conseguiu ser empregada no estudo.  

Pode-se reafirmar através das Figuras 2 e 3 que a maior altura do bolo ocorreu na potência de 100% em 

conjunto com o volume de leite de 60 mL. Assim, é possível verificar pelo gráfico de superfície (Figura 

3) uma tendência a pontos ótimos, sendo possível utilizar um planejamento com deslocamento para a 

sua otimização completa. Com isso, a PBL foi aplicável a uma atividade cotidiana para o uso da 

ferramenta de otimização de processos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A aprendizagem baseada em projetos é eficiente para o ensino de estatística, pois permitiu a análise 

adequada dos resultados para a otimização do processo. Assim, o tempo foi fixado em 1 min devido ao 

menor consumo de energia. A potência do micro-ondas e o volume de leite selecionados foram de 100 

% e 60 mL, respectivamente, diante dos maiores crescimentos dos bolos de caneca. 

 

REFERÊNCIAS: 

MELLO, C. M.; NETO, J. R. M. A.; PETRILLO, R. P. Metodologias ativas: desafios contemporâneos e 

aprendizagem transformadora. Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 2019. 
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NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos – Pesquisa e desenvolvimento 

na ciência e na indústria. Editora Unicamp, Campinas - SP, 2 ed., 2003. 

STATSOFT. Statistica for windows. Version 8.0. [S.I.]: StatSoft South America, 1999. CDROM. 

 
ANEXOS 

Tabela  1:  Matriz do planejamento fatorial 23 para as alturas dos bolos. 

Experimento Tempo (min) Potência do micro-ondas 
(%) 

Volume de leite 
adicionado (mL) 

Altura do bolo (cm) 

1 -1 (1,0) -1 (60) -1 (40) 4,0732 

2 -1 (1,0) -1 (60) 1 (60) 4,5282 

3 -1 (1,0) 1 (100) -1 (40) 5,2456 

4 -1 (1,0) 1 (100) 1 (60) 5,9668 

5 1 (1,2) -1 (60) -1 (40) 4,4782 

6 1 (1,2) -1 (60) 1 (60) 4,4072 

7 1 (1,2) 1 (100) -1 (40) 4,9652 

8 1 (1,2) 1 (100) 1 (60) 6,2166 

9 0 (1,1) 0 (80) 0 (50) 4,5920 

10 0 (1,1) 0 (80) 0 (50) 4,6862 

11 0 (1,1) 0 (80) 0 (50) 4,7302 

 
Figura 1 - Gráfico de Pareto dos efeitos estimados para o planejamento fatorial 23 para as alturas 

dos bolos. 

 
Legenda: MS Redidual = 0,0052275 
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Figura 2: Matriz de interação entre os fatores 
potência e volume de leite com a variável de 

tempo fixa. 

Figura 3: Gráfico de superfície de resposta dos 
fatores volume de leite e potência com a 

variável de tempo fixa. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM CHATBOT SOBRE LEUCEMIA 

MIELOIDE CRÔNICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Rosa de Melo  

COAUTORES: Ericles Bellei; Maria Angélica Spadella; Vanessa Casagrande; Osni Pinheiro 

ORIENTADOR: Ana Carolina Bertoletti De Marchi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo; Faculdade de Medicina de Marília 

 

INTRODUÇÃO: 

A educação e a comunicação em saúde utilizam várias estratégias para informar, instruir e mobilizar a 

população em geral (MASSARA et al. 2016). Uma das estratégias é a elaboração de cartilhas educativas 

e material de divulgação impresso. Entretanto, a disseminação desses materiais esbarra em limitações 

para alcançar seu público-alvo, como a distribuição logística física, custos com impressão de material 

gráfico e falta de atratividade. Tecnologias de informação e comunicação representam uma alternativa 

mais acessível com potencial para contornar essas dificuldades. Chatbots são programas de computador 

projetados para interagir com pessoas em forma de diálogo e linguagem natural (IO e LEE 2017), que 

oportunizam o uso de recursos interativos inovadores, capazes de engajar as pessoas em suas condições 

de saúde (ROMAN et al. 2020). Assim, este trabalho visou o desenvolvimento de um chatbot baseado 

em uma cartilha sobre Leucemia Mieloide Crônica (CASAGRANDE et al. 2020). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Como primeiro passo, foi identificada a cartilha sobre Leucemia Mieloide Crônica, previamente 

desenvolvida e validada na Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, localizada na cidade de Marília 

- SP. Esse material agrega e sintetiza uma variedade de informações e ilustrações referentes à doença, 

suas características, sintomas e formas de tratamento.  

O conteúdo da cartilha foi ajustado e adaptado para uma terminologia conversacional, composta por 

pares dialógicos em formato de enunciado com sua explicação ou pergunta com sua respectiva 

resposta.  Foram selecionadas as ilustrações da cartilha que seriam transpostas no chatbot, visando 
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complementar e enriquecer o conteúdo do chatbot. As respostas apresentadas também incluíam, ao 

seu final, botões com opções e sugestões para a continuidade do diálogo, instigando o usuário a 

descobrir e aprender mais, o que o levaria a acessar um novo par dialógico. O conjunto e a relação 

desses pares foram estabelecidos em um mapa mental que ilustrava conteúdos com maior relação e os 

possíveis fluxos com os quais o diálogo poderia acontecer. 

Para a implementação do software do chatbot, utilizou-se o framework Dialogflow (GOOGLE 2020). Os 

pares dialógicos foram transpostos para mapeamentos de Intents e Entities, notação utilizada no 

framework para programar a detecção das intenções dos usuários e os objetos mencionados em seus 

enunciados. Além disso, variações de enunciados e seus sinônimos foram inseridos para aprimorar a 

capacidade de compreensão do chatbot. Todas as respostas providas foram avaliadas e revisadas 

semanticamente para a padronização de seu estilo de linguagem. Por fim, o conteúdo e as respostas do 

chatbot foram testadas e revisadas para que estivessem adequadas às diretrizes de privacidade e 

utilização da plataforma Google Assistente, onde será disponibilizada futuramente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Chatbots têm sido reportados como promissoras ferramentas para disseminação de informações em 

saúde (ROMAN et al. 2020). Similarmente, o chatbot em desenvolvimento têm potencial para 

oportunizar interações mais intuitivas e facilitar o acesso a conteúdo relevante sobre a Leucemia 

Mieloide Crônica. Futuramente, serão conduzidas avaliações para verificar a aceitação de usuários e 

identificar aspectos a serem aprimorados no recurso, a fim de, posteriormente, ser disponibilizado 

publicamente. 

 

REFERÊNCIAS: 

Google. Dialogflow. 2020. Disponível em: https://cloud.google.com/dialogflow/docs/basics. Acesso em: 

10 jul. 2020. 

Io HN, Lee CB. 2017. Chatbots and conversational agents: A bibliometric analysis. In: IEEE International 

Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. 

Massara CL, et al. 2016 Caracterização de materiais educativos impressos sobre esquistossomose, 

utilizados para educação em saúde em áreas endêmicas no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde.  

Roman MK, et al. 2020. “Hey assistant, how can I become a donor?” The case of a conversational agent 

designed to engage people in blood donation. Journal of Biomedical Informatics. 

Casagrande, V, et al. 2020. Disponível em: http://doi.org/10.5281/zenodo.3971163. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING APLICADAS À 

VISUALIZAÇÃO DE DADOS CLIMÁTICOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Sotille 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Carlos Amaral Holbig 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 1959, Arthur Samuel definiu aprendizado de máquina como o "campo de estudo que dá aos 

computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados". O aprendizado 

automático explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer 

previsões sobre dados. Tais algoritmos operam construindo um modelo a partir de inputs amostrais a 

fim de fazer previsões ou decisões guiadas pelos dados ao invés de simplesmente seguindo inflexíveis e 

estáticas instruções programadas. Com tais objetivos em mente, dirigimos uma pesquisa para 

contemplar a aplicação da inteligência artificial aos mecanismos de previsão de tempo do grupo 

mosaico e ao aplicarmos tais técnicas em um modelo tão abrangente em forma de amostral e com a 

capacidade de suas previsões serem refutadas ou aceitas em tempo real, fariam um treinamento 

intensivo na Inteligência Artificial (IA) e com o devido tempo as previsões ficariam mais precisas e 

rápidas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ao passo que a tecnologia vem sendo desenvolvida, o meio que habitamos também. Os ciclos de 

temperatura e clima estão em constante mudanças com o passar do tempo. Promover uma previsão do 

qual clima seremos submetidos durante o passar do tempo não só é uma informação de qualidade de 

vida para as pessoas, mas também uma informação muito valiosa para os meteorologistas e demais 

pesquisadores. Tendo em mente tais pontos, um modelo de IA com técnicas de Machine Learning (ML) 

poderia realizar uma previsão climática com maior precisão destes eventos futuros e, neste caso, 
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utilizando uma base de dados de informações meteorológicas sobre uma determinada área geográfica 

(Holmstrom e Liu, 2016). Os estudos apontam que para que esse método seja eficiente ele precisa que 

suas previsões sejam aceitas ou refutadas pela comunidade científica. Este critério não seria dificilmente 

alcançado porque suas previsões poderiam ser diariamente avaliadas, e suas avaliações podem e devem 

ser usadas para aprimorar o mecanismo de previsões, tal qual ocorre com o sistema atual. Esta nova 

abordagem conta com a possibilidade de fazer matrizes e diagramas dos dados das previsões para 

melhorar o entendimento de seus processos e previsões de forma visual, na qual facilitaria a 

compreensão por parte do usuário final. No desenvolvimento de uma aplicação com ML, alguns 

problemas podem ser encontrados como, por exemplo, a implementação de um conhecimento 

totalmente novo para um modelo de simulação que já está funcional a algum tempo, o tempo e os 

recursos necessários para que a aplicação da AI possa prover previsões que sejam mais relevantes que 

as atuais, e a grande incógnita se esse novo método poderia ter uma assertividade e uma credibilidade 

maior comparado ao modelo já estabelecido (Lai, 2004). Exemplos de visualização de dados 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Mosaico da UPF utilizando o R (R Core Team, 2020) e seus pacotes 

de visualização e que servirão de modelo para esta pesquisa podem ser encontrados em 

http://dev.sisalert.com.br/shiny/wheatblast/ e em http://dev.sisalert.com.br/shiny/ProjetoVisualiza/. 

Este último já operacional e utilizando dados obtidos na plataforma PROJETA do CPTEC/INPE. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A possibilidade de visualização de dados de mudanças climáticas através de uma IA aplicada ao Machine 

Learning é um objetivo do trabalho. O uso da linguagem R no modelo já vigente permite uma 

compatibilidade maior e menor esforço para a transição, mas o modelo novo a ser desenvolvido 

necessitará ser validade e seus resultados comparados com o modelo tradicional.  

 

REFERÊNCIAS: 

Holmstrom, Mark A. and Dylan Zhe Liu. “Machine Learning Applied to Weather Forecasting.” (2016). 

Disponível em 

<https://pdfs.semanticscholar.org/2761/8afb77c5081d942640333528943149a66edd.pdf>. Acesso em 

19 ago. 2020. 

L. L. Lai et al., "Intelligent weather forecast," Proceedings of 2004 International Conference on Machine 

Learning and Cybernetics (IEEE Cat. No.04EX826), Shanghai, China, 2004, pp. 4216-4221 vol.7, doi: 

10.1109/ICMLC.2004.1384579.  

R Core Team, “R: A language and environment for statistical computing”,  R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria, 2020. Disponível em <https://www.R-project.org/>. Acesso em 19 ago. 

2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TOXICOLOGIA POST MORTEM: DETERMINAÇÃO DE  

DROGAS DE ABUSO E DIFERENTES INTERFERENTES  

EM HUMOR VÍTREO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lúcia Sanaioto Vieira  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Ma. Janaína Chaves Ortiz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A toxicologia forense é importante na elucidação de crimes e tem como finalidade identificar drogas, 

venenos, medicamentos e álcool através de testes analíticos, sendo que, nesse artigo, é utilizada em 

casos post mortem. A presença de putrefação e ocorrência de Redistribuição Post Mortem (RPM) pode 

interferir no resultado analítico e correlação com concentração ante mortem. Assim sendo, o Humor 

Vítreo (HV) pode ser uma matriz valiosa para análise, em vista de que esse se encontra na região 

posterior do olho, que é menos propensa à contaminação, RPM, ação bacteriana e enzimática, 

condições as quais outras matrizes são muito influenciadas. Trata-se de um gel ou fluido aquoso claro e 

gelatinoso, composto por cerca de 95% de água e tem volume com cerca de 2 a 5 mL. Além disso, é um 

espécime estável, muito significativo nas análises de drogas e seletivo para determinar o uso de etanol 

e prever o Intervalo Post Mortem (IPM). O presente artigo tem como objetivo apresentar as vantagens 

do HV. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente artigo abrange uma revisão de cunho bibliográfico na disciplina de Pesquisa em Química na 

Universidade de Passo Fundo e relata situações envolvendo casos de morte. A busca de materiais em 

inglês, espanhol e português teve como principais bases de dados a Science Direct e Scielo. O período 

delimitado foi entre 1990-2020 e os descritores utilizados foram: humor vítreo; metabolização das 
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drogas; post mortem; putrefação; e toxicologia forense. Um total de 24 materiais foram inclusos, que 

apresentavam análises em humanos, e 12 exclusos. 

De acordo com os estudos, após a morte ocorre a autólise, a qual ocasiona a morte celular por falta de 

oxigênio na produção de adenosina trifosfato (ATP), ou seja, na produção de energia. Após isso, o 

organismo torna-se um ambiente anaeróbio e ácido, produzindo adenosina difosfato e ácido lático, 

ocasionando desiquilíbrios químicos e liberação de enzimas no organismo. Assim inicia-se o processo 

de putrefação e, com ele, a Redistribuição Post Mortem. A RPM é o movimento de agentes tóxicos entre 

fluidos, órgãos e tecidos do corpo, os quais provocam mudanças de concentração das substâncias 

conforme o prolongamento do IPM (intervalo de tempo entre a morte e avaliação médico legal). 

Segundo Sánchez (2019), o IPM pode ser determinado por níveis de íons K e hipoxantina, a qual 

permanece estável no HV até 72 h post mortem e indica hipóxia. 

Em matrizes como sangue e órgãos, a RPM provoca diferenças significativas na concentração e 

ocorrência de metabolização das drogas de forma rápida, dificultando sua quantificação. No HV, a RPM 

ocorre através da difusão, isto é, pelo processo de penetração do soluto nas barreiras teciduais até 

atingir isotonia.Estudos realizados por Santos (2014) demonstram que antidepressivos tricíclicos com 

baixa lipossolubilidade encontram-se em menores concentrações no HV. Portanto, essa matriz retém 

as substâncias por mais tempo e possibilita que a metabolização das drogas e mudanças de 

concentração ocorram de forma mais lenta. 

É possível detectar cocaína e benzoilecgonina em HV em um IPM de 7 dias, porém, em baixa 

concentração mesmo em casos de sobredosagem, segundo estudos realizados por Junior (2014). Um 

dos produtos de degradação da heroína é a morfina, o que dificulta sua quantificação no sangue devido 

à ação das enzimas. Essas estão ausentes no HV e evitam a formação da morfina no mesmo, a qual pode 

ser identificada na matriz se houver seu uso, mas não como produto de degradação, assim como a 

heroína. 

Devido à liberação de enzimas pela autólise, ocorre a fermentação e formação de etanol no organismo, 

dificultando a quantificação de concentração ante mortem. O HV é um espécime seletivo para o etanol, 

uma vez que a fermentação não ocorre nessa matriz. Segundo Thierauf et. al. (2011), os biomarcadores 

do etanol podem ser identificados no HV até 9 dias post mortem, mesmo quando não detectados em 

sangue e urina. Assim sendo, essa matriz pode ser considerada valiosa na quantificação de drogas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os estudos sobre o HV representam sua relevância na área científica e na rotina da perícia forense, em 

vista de que demonstrou ser um ótimo espécime para análise com menos interferências que o sangue. 

Ademais, a vantagem de ser menos propenso à ação bacteriana e a difusão mostrou-se efetiva nas 

análises dos autores estudados. Portanto, o HV pode ser considerado uma ótima matriz na busca da 

elucidação de um processo criminal. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luís Gabriel Favaretto Matté  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Vanessa Dilda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Matemática é uma imensidão de ideias fascinantes e sua história reflete os pensamentos e anseios 

dos povos em cada época. Nesse sentido, a utilização da História da Matemática como recurso 

metodológico para o ensino de Matemática "dá ao estudante a noção desta ciência em construção, com 

erros e acertos e sem verdades universais [...] como um saber que tem significado, que foi, e é, 

construído pelo homem para responder suas dúvidas na leitura do mundo" (GROENWALD; SILVA; 

MORA, 2004, p. 48). A partir disso, desenvolveu-se um estudo, com o objetivo de analisar a importância 

da História da Matemática no ensino de Matemática, por meio de revisão de literatura desta área. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A presente pesquisa foi realizada com base na busca de artigos científicos sobre o tema "História da 

Matemática no ensino de Matemática", no período de 1999 a 2020. Para tanto, procurou-se materiais 

com as palavras-chave "ensino de Matemática" e "História da Matemática", tanto em Língua Portuguesa 

como em Língua Espanhola. Após a leitura dos resumos, selecionou-se dez trabalhos para comporem a 

base teórica deste trabalho, além de livros sobre a História da Matemática. 

Com a utilização da História da Matemática como parte fundamental para a explicação de conteúdos 

da disciplina, permite-se que o estudante relacione os conteúdos matemáticos aprendidos em sala de 

aula com suas origens, observando, assim, a evolução dessa área do conhecimento. Desta maneira, com 

relação ao discente, “Se estabelecermos um laço entre [...] a época e o personagem relacionado com os 

conceitos estudados, se conhecerem as motivações e dúvidas que tiveram os sábios da época, então 
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ele poderá compreender como foi descoberto e justificado um problema, um corpo de conceitos, etc”, 

conforme argumenta Valdés (2002, p. 5). 

Nobre e Baroni (1999) afirmam que a História não deve ser utilizada apenas como uma motivação ou 

introdução para o ensino de determinado conteúdo matemático, mas que seja percebida como uma 

relação entre o conhecimento e a atividade educacional. Desta forma, compreende-se que a 

Matemática está intrinsecamente relacionada com sua história e que esta pode favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p. 267), documento norteador 

do ensino básico brasileiro, apresenta como primeira competência específica da Matemática para o 

Ensino Fundamental "Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que 

contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 

construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.". Isto reforça a importância do trabalho 

com a História referente aos próprios conteúdos de Matemática. 

Gomes e Rodrigues (2014) apontam que a maioria dos livros didáticos não apresentam a construção 

histórica do conceito matemático que está sendo estudado, o que dificulta o trabalho do professor. 

Nessa perspectiva, percebe-se como importante a elaboração de um acervo de materiais pelo docente 

para as aulas de Matemática. 

Entretanto, é necessário salientar que, conforme estabelecem Nobre e Baroni (1999), ainda não existe 

uma fundamentação teórica sólida que possa explicar, de forma clara e concisa, o papel da História da 

Matemática no processo de ensino e de aprendizagem, mesmo com as crescentes investigações acerca 

do assunto nas últimas décadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho analisou, por meio de estudo da arte da área, a importância da História da Matemática no 

processo de ensino e aprendizagem, ressaltada pelas políticas educacionais brasileiras, mesmo que, 

ainda, não haja uma base teórica definitiva para isso. Desta forma, entende-se que a utilização desta 

Tendência em Educação Matemática em sala de aula pode possibilitar uma melhoria no ensino de 

Matemática, além de despertar o interesse dos estudantes por esta ciência. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INCLUSÃO: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO HÍBRIDO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES 

SURDOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luís Gabriel Favaretto Matté  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Vanessa Dilda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A educação de surdos, no mundo, ressignificou-se em diferentes momentos históricos e transformou-

se, culminando na criação de políticas públicas educacionais que contemplam estes estudantes. Marcon 

et al. (2011) caracterizam o oralismo, a comunicação total, o bilinguismo e a pedagogia surda como as 

modalidades mais significativas para o ensino de surdos, sendo que o bilinguismo é o mais utilizado, 

pois possibilita a aquisição de linguagem dos surdos por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da 

Língua Portuguesa. Diante disso e a partir de uma experiência realizada com um estudante surdo, está 

sendo desenvolvido um estudo, com o objetivo de analisar as possibilidades para o ensino híbrido de 

Matemática para estudantes surdos, tendo como base teórica a Educação Matemática Inclusiva. Nesse 

sentido, por meio de revisão de literatura desta área, pretende-se elaborar uma proposta pedagógica 

que aborde esta temática.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A presente pesquisa originou-se após a realização de monitorias com um estudante surdo do curso de 

Fabricação Mecânica, da Universidade de Passo Fundo (UPF). Este acadêmico apresentava dificuldades 

na disciplina Geometria Analítica, em virtude de lacunas de aprendizagem em Matemática e, também, 

da nova modalidade de ensino adotada pela instituição - ensino remoto emergencial - no momento da 

pandemia de Covid-19. Nesse sentido, buscou-se definir uma nova metodologia a ser utilizada com o 
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estudante, a partir de orientações do Setor de Atenção ao Estudante (Saes), da UPF, o qual disponibiliza 

as tradutoras/intérpretes de língua de sinais (TILS) para as aulas da instituição e fornece apoio didático-

metodológico para as aulas com estudantes com deficiência. 

Assim, decidiu-se, em conjunto com a professora da disciplina, o estudante e o Saes, que seriam 

realizadas monitorias, com um acadêmico monitor do quinto nível do curso de Matemática - L, da 

instituição, e, também, a gravação de videoaulas pela professora da disciplina. Estas seriam editadas 

pela equipe do Saes, que, além disso, seria responsável por adicionar uma janela de Libras no vídeo. 

Considera-se que esta foi uma experiência de sucesso, pois o estudante foi aprovado na disciplina, o 

que era um dos objetivos, e também foi possível sanar lacunas de aprendizagem em Matemática básica. 

Para tanto, iniciou-se os estudos acerca do tema, com leituras dos regimentos legais que dispõem sobre 

o acesso educacional dos surdos e a Libras, nos sites oficias do Governo Federal do Brasil. No momento 

da escrita deste trabalho, está se iniciando a pesquisa bibliográfica, a qual será realizada com base na 

busca de artigos científicos sobre o tema "Educação Matemática e Inclusão: uma proposta de ensino 

híbrido". Segundo Moran (2015, p. 39), "[...] o ensinar e o aprender [...] não são dois mundos ou espaços, 

mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente". Após, 

será feita a seleção dos materiais que comporão a base teórica deste trabalho. 

É evidente inúmeros que houveram avanços nas legislações educacionais nos últimos anos. Nesse 

sentido, indicadores do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019) mostram que o ingresso de 

estudantes surdos nas universidades brasileiras cresceu, em nove anos, aproximadamente, 112,5%. Isto 

se deve, principalmente, à criação de políticas públicas educacionais de inclusão. 

Referindo-se especificamente à comunidade surda, muitos avanços foram alcançados. Destaca-se a 

Libras, que é reconhecida, pelo Artigo 1º da Lei Nº 10.346, de 24 de abril de 2002, como forma legal 

“[...] de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.” (BRASIL, 2002). Assim, está se contribuindo com 

a apropriação cultural dos surdos e auxiliando-os no processo de ensino e aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, está possibilitando identificar elementos relacionados 

à educação dos surdos, ressaltados pelas políticas educacionais brasileiras. É visível o avanço social 

nesse sentido, mesmo que ainda haja o que se fazer. Além disso, após a realização desta pesquisa 

bibliográfica, objetiva-se, a partir das potencialidades e fragilidades percebidas na revisão da arte, 

elaborar uma proposta pedagógica envolvendo conteúdos de Matemática para estudantes surdos. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 



 
 

  

P
ág

in
a 

8
5

8
 

BRASIL. Lei Nº 10.346, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá 

outras providências. Disponível em: < https://cutt.ly/fd3RyMD>. Acesso em: 30 ago. 2020. 

______. Censo da Educação Superior: 2018. Brasília: MEC/INEP, 2019. Disponível em: 

<https://cutt.ly/Kd53oWR>. Acesso em: 30 ago. 2020. 

MARCON, A. M.; SOARES, A. M. B.; LUNA, C. F. P; REVEILLEAU, M. G.; ANHAIA, T. S. Estudos da língua 

brasileira de sinais. Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2011. 

MORAN, J. Educação híbrida: um conceito chave para a educação, hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, 

A.; TREVISANI, F. M. (Org.). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: 

Penso, 2015. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

8
5

9
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EQUIPAMENTOS ESPECTRÓGRAFOS APLICADOS A ESTRELAS 

DE SEQUÊNCIA PRINCIPAL NA QUÍMICA CONTEMPORÂNEA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcos Pablo Masetto  

CO-AUTORES: Clóvia Marozzin Mistura 

ORIENTADOR: Clóvia Marozzin Mistura 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

As característica das estrelas tem importante papel no avanço das ciências astronômicas. Uma forma 

de obter dados sobre estes corpos é a espectroscopia astronômica que utiliza equipamentos 

espectrógrafos para este fim. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As estrelas emitem radiação eletromagnética e são os espectrógrafos capazes de transformar a luz 

emitida das estrelas em informações. Cada espectro é diferente um do outro devido as diferentes linhas 

espectrais emitidas, já que cada átomo de elemento químico possuiu linhas espectrais distintas. As 

estrelas se classificam conforme o diagrama de Hertzprung-Russel, e uma classificação é a sequência 

principal, família da qual o Sol faz parte. As estrelas de sequencia principal são a maioria no universo e 

por isso foram escolhidas como base do estudo. Além da classificação do diagrama H-R, as estrelas de 

sequência principal se subdividem pela classificação de Harvard de acordo com sua temperatura. Neste 

artigo foram estudados os espectrógrafos ELODIE, UVES, ESPaDoNS, e APOGEE, foram comparados suas 

características  e suas aplicações. O espectrógrafo ELODIE foi utilizado para determinar átomos de 

elementos químicos de 131 estrelas para os elementos Li, O, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Mg, Na, Zn. 

O ELODIE possui resolução espectral de 42000, que, basicamente, é o quão potente o aparelho é. 

Resoluções espectrai acima de 10000 são consideradas de alta resolução. O espectrógrafo UVES foi 

utilizado para determinar átomos de elementos químicos de 7 estrelas para amostras de Ca, Si, H, Li, 

Fe, Mg, com resolução espectral máxima de 110000. O espectrógrafo ESPaDOnS foi empregado para 

determinar os elementos químicos O, Mg, Si, Na, Ti, Ne em 42 estrelas de sequência principal com 
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resolução máxima de 81000. E o espectrógrafo APOGEE, que possui resolução espectral de 22500 foi 

utilizado na determinação de átomos de elementos químicos de 158 estrelas para os átomos de C, N, 

O, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co e Ni. Outras duas características importantes nesses 

espectrógrafos são os detectores e a rede echelle. Os detectores dos espectrógrafos ELODIE, UVES e 

ESPaDOnS são os detectores CCD, baseado em diferença de potencial, enquanto que o espectrógrafo 

APOGEE utiliza um detector H2RG, que possui mais sensibilidade a região infravermolho do espectro 

eletromagnético. A rede echelle é uma parte do espectrógrafo que os espectrógrafos convencionais não 

possuem, e que separa o espectroeletromagnético em mais de uma ordemdevido a possuir sulcos mais 

espaçados e definidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se observar que a resolução espectral dos equipamentos analisados variou de 22.500 a 110.000. 

Todos os trabalhos avaliados analisaram átomos de magnésio Destaca-se que todos os espectrógrafos 

levaram a bons resultados, independente da resolução espectral. Assim, avalia-se que a resolução 

espectral não está ligada a capacidade de estrelas analisadas. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DETERMINAÇÃO DE ANFETAMINAS EM CABELOS NOS TESTES 

TOXICOLÓGICOS PARA MOTORISTAS PROFISSIONAIS: UMA 

REVISÃO, SOB O TEMA QUÍMICA FORENSE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marjulhê Girardelo       

ORIENTADOR: Dr. Lairton Tres 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No Brasil, a movimentação da economia do país ocorre por meio do transporte de produtos que é 

realizado pelos motoristas profissionais. Os motoristas profissionais, muitas vezes, estão envolvidos em 

acidentes, quer seja como vítimas ou como causadores dos mesmos. Pesquisas apontam que muitos 

acidentes têm acontecido em decorrência do consumo de derivados anfetamínicos, que os motoristas 

usam para ficar em estado de alerta, reduzir o sono e o cansaço. Em função disso, tornou-se obrigatória 

a realização do exame toxicológico para adquirir ou renovar a carteira de motorista nas categorias C, D 

e E. Com isso, é importante compreender quimicamente como se dão, quais os efeitos provocados no 

organismo pelas anfetaminas, como podem ser identificados por meio de exames toxicológicos e quais 

os métodos analíticos mais usados para determinação de drogas de abuso, a partir de uma revisão 

bibliográfica de artigos científicos que versam sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica a respeito do uso das anfetaminas por motoristas 

profissionais. A metodologia utilizada nesse trabalho, tem como base a pesquisa bibliográfica de 

natureza qualitativa, onde a coleta de dados foi realizada de fevereiro a maio de 2020. Para a realização 

foram analisados diversos artigos disponíveis a partir das seguintes fontes de consulta: Periódico CAPES, 

Scielo e Google Acadêmico. Como motivação para a busca foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

anfetaminas, toxicologia forense, análise de drogas em cabelos, anfetaminas e acidentes de trânsito e 

cromatografia e drogas. Após a identificação dos materiais foi realizada a leitura exploratória, leitura 

seletiva e escolha do material que seria usado no artigo, com o propósito de identificar as informações 
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necessárias que estavam de acordo com a pesquisa, resultando a partir disso 24 documentos, dentre 

eles artigos científicos, teses de mestrado e trabalhos de conclusão de curso. 

Entre os principais resultados encontrados destacam-se algumas contribuições de Teixeira (2011), que 

retrata os resultados de uma pesquisa realizada com 51 motoristas de caminhão na região do litoral 

norte gaúcho. Ao serem questionados sobre o uso de anfetaminas para aliviar o cansaço, a grande 

maioria, afirmou ter feito uso dessa substância pelo menos uma vez na vida. Isso revelou que, em 

relação ao uso de anfetaminas, a maioria dos caminhoneiros (71%) consome ou já consumiu esta 

substância e apenas 29% nunca usou a droga. Pode-se dizer que este dado é preocupante pois as drogas 

podem trazer problemas de saúde e contribuem com a incidência de acidentes de trânsito. Segundo os 

estudos de Belan et al. (2017), em que participaram oitenta caminhoneiros, quarenta no ano de 2013 

antes da delimitação da venda de anfetaminas e quarenta caminhoneiros em 2016 após entrar em vigor 

a portaria 116 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2015) que delimita a venda de substâncias 

psicotrópicas. Quando questionados quanto ao uso de rebites, em 2013, 31 (77%) afirmaram usar, 8 

(20%) não usavam e 1 (3%) disseram já ter usado em algum momento. Já em 2016, 24 (60%) 

confirmaram o uso, 13 (33%) disseram não ter usado e 3 (7%). Percebeu-se neste estudo que os 

motoristas profissionais utilizam substâncias psicoativas para cumprir suas metas, não levando em 

conta os riscos para própria saúde, bem como os perigos que um condutor sob o efeito de drogas 

representa aos demais motoristas. Segundo Lange et al (2019), dados fornecidos pela Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) indicam que no período de março a julho de 2016 houve redução de 18 para 11 mil 

acidentes (38%) envolvendo caminhoneiros nas estradas federais, se comparado ao mesmo período de 

2015. É notável que a realização dos exames toxicológicos prevista na lei 13.103 de 2015 tem papel 

fundamental nas condições de trabalho e segurança dos motoristas brasileiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa realizada apresentou a importância da análise da matriz biológica cabelo como forma de 

identificação de drogas anfetamínicas, bem como os processos analíticos utilizados que mostraram 

resultados satisfatórios. Percebe-se a necessidade de ser intensificada a fiscalização na comercialização 

e a realização dos exames toxicológicos que contribuem para um trânsito mais seguro para todos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BELAN, T. O.; OLIVEIRA, C. G. A.; MACHADO, S. H. M.; BRANDÃO, P. S.; SILVA, J. R. G. Prevalência do uso 
de anfetaminas por caminhoneiros. Acta Biomédica Brasileira, v.8, n.2, dezembro, 2017. 

LANGE, S. T.; PAZZIM, R. S.; GABRIEL, M. M.; WAGNER, R.; O cabelo como matriz analítica para o exame 
toxicológico de motoristas profissionais na lei nº 13.103/15. Visão Acadêmica, Curitiba, v.20, n.2, abril-
junho, 2019. 

TEIXEIRA, E. R. Análise de incidência do uso de anfetaminas por motoristas do litoral Norte gaúcho. 
Trabalho de conclusão de curso de Farmácia- Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, 
Criciúma, 2011.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

MOTION REHAB 3D AVE V2: MODELAGEM DE CENÁRIOS 

PARA UM VR-EXERGAME DE FISIOTERAPIA MOTORA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jean Marcel Vergouwen 

COAUTORES: Nícolas Enrique de Quadros, Patrícia Paula Bazzanello Henrique 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Rafael Rieder 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Motion Rehab contempla a criação de exergames para a área de Fisioterapia. Ele considera 

soluções computacionais que combinam a dinâmica de jogo com exercícios, as quais podem servir como 

ferramenta de apoio aos processos de reabilitação convencionais. 

Uma das aplicações deste projeto é o jogo Motion Rehab AVE 3D. Originalmente desenvolvido por 

Trombetta et al. [1], esse exergame oferece níveis de atividades destinados à reabilitação motora de 

membro superior e equilíbrio de indivíduos que sofreram Acidente Vascular Encefálico. Ele combina 

elementos de serious game e de Realidade Virtual (VR) para auxiliar na recuperação de um paciente, de 

forma mais descontraída, interativa e intuitiva [2]. 

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta a continuidade desse jogo, renomeado "Motion Rehab 

3D AVE V2", descrevendo o processo de criação de novos ambientes virtuais imersivos, a partir de 

ferramentas de modelagem 3D, e com orientação de profissionais de saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O 3ds Max [3] é um software desenvolvido pela Autodesk que é usado para fazer a modelagem dos 

objetos tridimensionais e dos cenários que são usados no exergame Motion Rehab, os quais são 

exportados em formato FBX para a plataforma Unity. Esse software é usado para criar modelagens 

tridimensionais, e nele também pode ser criado renderizações de imagens e animações. Com essas 

várias funções disponíveis no software, ele é usado em muitas áreas, como em filmes de animação, 

vinhetas, comerciais, personagens de jogos, maquetes eletrônicas, design e móveis e objetos e na 

criação de qualquer cenário virtual, e outros usos. 



 
 

  

P
ág

in
a 

8
6

4
 

Para esse projeto, foram requisitados a criação de três novos cenários: uma área de hidroginástica, uma 

praça pública, e uma sala de cinesioterapia. A escolha destes ambientes se deu por conta de serem 

ambientes reais onde as pessoas em geral estão acostumadas a praticar atividades de fisioterapia 

(piscina e cinesioterapia) e exercícios que estimulam a habilidade motora (praça). O primeiro cenário a 

ser modelado foi o da hidroginástica, pois a modelagem deste aparentava ser mais simples que o da 

praça pública, e parecia mais adequado para iniciar o aprendizado dos recursos do 3ds Max. Em seguida, 

deu-se continuidade na confecção e finalização do cenário de praça pública. A Figura 1 ilustra os 

cenários virtuais concluídos. Já o trabalho no cenário da sala de cinesioterapia está ainda em fase de 

desenvolvimento no software 3ds Max. 

Antes de começar a modelagem dos cenários, foi preciso relacionar quais elementos deveriam compor 

o cenário, e como deveriam ser construídos e estar dispostos no ambiente virtual. A partir disso, fez-se 

a lista dos itens do cenário, com orientação de um profissional de fisioterapia. Após estruturado, iniciou-

se um estudo de ideias de como pode ser a estrutura arquitetônica dos espaços por meio de croquis 

feitos em papel, passados depois para o programa de desenho tridimensional 3ds Max. Depois da 

estrutura pronta, foi feita a distribuição dos espaços para compor o ambiente, como locais para bancos 

e armários no cenário de hidroginástica, playground, academia ao ar livre e espaços para recreação no 

cenário da praça, e armários, macas, rampas e escadas para reabilitação no cenário da sala de 

cinésioterapia. Cabe ressaltar que para cada construção de modelos 3D, escolhe-se sempre materiais 

para serem aplicados, como cores, bitmaps, texturas ou imagens, além da relação que estes materiais 

tem com componentes físicos da cena, como iluminação e propriedades do objeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho apresentou o andamento do desenvolvimento do VR-exergame Motion Rehab 3D AVE V2, 

uma nova versão do jogo Motion Rehab AVE 3D. Foram apresentados os novos cenários, e o processo 

de aprendizagem e aplicação de recursos do software 3ds Max. 

Os exergames estão cada vez mais ganhando espaço na área da saúde, e a geração desse jogo pode ser 

uma ferramenta útil para ajudar fisioterapeutas na reabilitação de seus pacientes. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] Trombetta, M. et al. Motion Rehab AVE 3D: A VR-based exergame for post-stroke rehabilitation. 
Computer methods and programs in biomedicine, v. 151, p. 15-20, 2017. 

[2] Bao, X.; Mao, Y.; Lin, Q.; Qiu, Y.; Chen, S.; Li, L.; Cates, R. S.; Zhou, S.; Huang, D. Mechanism of 

Kinect¬based virtual reality training for motor functional recovery of upper limbs after subacute stroke. 
Neural Regen Res., v. 5, n. 8, p. 2904-13, 2013. 

[3] 3ds Max. 3ds Max: 3D Modeling, Animation and Rendering Software. Autodesk, Inc. Disponível 
em: <https://www.autodesk.com.br/products/3ds-max/overview>. Acesso: 25 jun. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM EXERGAME PARA AUXILIAR IDOSOS NA EXECUÇÃO DE 

UM PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Osvaldo Henrique Cemin Becker  

COAUTORES: Fabrízzio Martin Pelle Perez, Patrícia Paula Bazzanello Henrique 

ORIENTADOR: Ana Carolina Bertoletti De Marchi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O envelhecimento humano é um processo natural, com alterações que acometem de forma progressiva 

e irreversível o indivíduo idoso. A fisioterapia pode contribuir para minimizar os efeitos das alterações 

fisiológicas no idoso, especialmente a partir da cinesioterapia, uma modalidade terapêutica que 

trabalha com a realização de exercícios específicos. A prática contribui de maneira significativa para a 

manutenção da aptidão física, principalmente da força muscular e equilíbrio (VILELA, SOARES, MACIEL, 

2017). 

Os exergames, presentes na prática fisioterapêutica, já comprovaram efeito positivo na força muscular 

(CORDEIRO et al., 2019) e no equilíbrio (KU et al., 2018) de idosos. Contudo, a maioria dos exergames 

utilizados é comercial e não específico para a população idosa. O objetivo deste trabalho é apresentar 

um exergame desenvolvido especialmente para esta população, com um protocolo cinesioterapêutico 

que considera as restrições físicas impostas com o avanço da idade e as particularidades da captação 

de movimentos do sensor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O jogo foi desenvolvido no Unity 3D utilizando C# (C Sharp), como linguagem de programação e SQL, 

como linguagem de consulta e resgistro no banco de dados. A modelagem e texturização de todo o 

cenário, bem como os equipamentos necessários para executar os exercícios, foram feitos no Blender. 

Ainda na parte de modelagem, o Adobe Fuse foi utilizado para criação e caracterização do avatares e o 

auto rigging (adição de ossos na malha dos avatares) feito no site Mixamo.com. Algumas texturas e 

sprites para a interface foram criados e editados no Paint.Net.  
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Atualmente o jogo é compatível com dispositivos que operam com o sistema Windows e que tenham o 

software Nuitrack instalado e um sensor compatível para capturar os movimentos do usuário, mas pode 

ser adaptado e compilado para outras plataformas ou sensores, caso necessário.  

Inicialmente, os jogadores precisam ser cadastrados no sistema com nome, sexo e idade (opcional) 

(Figura 1.a). O sexo do usuário cadastrado é utilizado para determinar qual avatar irá aparecer durante 

a execução do exercício, sendo um avatar masculino e outro feminino. O jogo possui oito exercícios 

disponíveis, sendo que cada um trabalha uma região específica do corpo. O número de repetições (8, 

10 ou 12) e séries (2, 3 ou 4) pode ser escolhido antes de começar uma sessão e antes de avançar para 

o próximo exerício (Figura 1.b). Todas as informações dos usuários podem ser consultadas no menu de 

históricos, são elas: idade, total de sessões realizadas e os exercícios de cada sessão (Figura 1.c). Durante 

a execução de um exercício são mostrados o nome do exercício, o nome do usuário, a repetição atual e 

total e série atual e total (Figura 1.d). O jogo também possui configurações para definir o tempo de 

espera entre cada série concluída, ativar ou não os sons da interface, ativar ou não os acessórios 

correspondente ao exercício dos avatares e de escolher quais exercícios estarão disponíveis no menu e 

em que ordem (Figura 1.e). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Exergames estão sendo apontados como potenciais ferramentas para minimizar os efeitos das 

alterações fisiológicas do processo de envelhecimento. O exergame desenvolvido foi proposto a partir 

de um protocolo cinesioterapêutico especialmente pensado para idosos. Sua eficácia será avaliada, 

futuramente, a partir de um ensaio clínico randomizado. 

 

REFERÊNCIAS: 

CORDEIRO, H. I. P.; RODRIGUES, A. C. M. A.; AlVES, M. R.; ROJAR, V. G.; MAIELOT, P.; PIMENTEL, D. M.; 

REZENDE, L. F.; RODRIGUES, V. D.; MAIA, M. F. M.; CARNEIRO, L. S. F.; JUNIOR, R. S. M. Exercise with 

active video game or strength/balance training? Case reports comparing postural balance o folder 

women. Aging Clinical and Experimental Research 2019. 

KU, J.; KIM, Y. J.; CHO, S.; LIM, T.; LEE, H. S.; KANG, Y. J. Three-dimensional augmented reality system for 

balance and mobility rehabilitation in the elderly: a randomized controlled trial. Cyberpsychol Behav 

2018. 

VILELA, J. F.; SOARES, V. M. G.; MACIEL, A. M. S. B. A importância prática da cinesioterapia em grupo na 

qualidade de vida de idosos. Acta Fisiatr 2017; 24(3): 133-137. 
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ANEXOS 

Figura 1 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

USO DE IOT PARA O INCENTIVO DA INGESTÃO DIÁRIA DE 

ÁGUA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafaela Assoni da Silva.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Marcelo Trindade Rebonatto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Apesar de ser um composto simples, a água, é um nutriente fundamental à vida, e desempenha diversas 

funções orgânicas, sendo sua ingestão diária, essencial à saúde. Desempenha papel fundamental na 

manutenção do volume plasmático, atua na termorregulação, no transporte de nutrientes e na 

eliminação de substâncias não utilizadas pelo organismo. (PHILIPPI, 2008). A Internet das Coisas (IoT) 

vem para aprimorar e estabelecer uma conexão entre humano e dispositivo, onde pode auxiliar na 

solução de problemas como a ingestão diária de água. Este trabalho apresenta um panorama de 

projetos e trabalhos sobre o uso de IoT para o incentivo da ingestão de água. Por meio de um 

mapeamento sistemático da literatura, foram selecionados artigos que possuem relação com o 

desenvolvimento ou estudo sobre formas para melhorar o consumo hídrico. Diante dessas fontes, os 

resultados foram analisados e descritos, respondendo às perguntas de pesquisa e investigando as 

lacunas existentes nesse contexto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Utilizou-se como base para a revisão sistemática da literatura, um guia prático em Ciência da 

Computação, escrito por Neiva e Silva, pela Universidade Federal de Juiz de fora (Neiva; Silva 2016). 

Considerando os passos para esta revisão, inicialmente foram elaboradas perguntas que conduziram o 

trabalho. Foram elaboradas duas perguntas principais: “Quais soluções estão sendo criadas para a maior 

ingestão hídrica diária?” e “Quais os componentes utilizados para a fabricação das Smart Bottles 

existentes?”. Após a definição das questões a serem respondidas, algumas palavras chaves do tema 
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puderam ser identificadas e foram utilizadas para criar a string de busca. Para o desenvolvimento da 

string, foram selecionados os termos com ênfase no assunto, e junto de seus sinônimos, utilizados para 

filtrar e obter referências. 

Uma vez definida a string de busca, a mesma foi adaptada para ser executada em cada uma das bases 

pesquisadas: Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect e ACM. A metodologia de seleção consistiu de 

quatro fases. Na primeira foram retirados os artigos com duplicidade. Logo em seguida, na segunda fase 

os trabalhos foram analisados por título e palavras chave. Na terceira foram analisados o abstract e 

introdução dos trabalhos. Na última fase, foi analisado o desenvolvimento, confrontando com o critério 

de elegibilidade. Um total de 9996 referências foram encontradas, e, após as fases de seleção, um total 

de 9 artigos foram escolhidos para prosseguir no processo. 

Analisando os resultados obtidos no mapeamento sistemático, as respostas para as questões de 

pesquisa foram respondidas, e junto a isso, foi elencado um conjunto de funcionalidades que uma 

garrafa inteligente poderia suportar para facilitar que os usuários aumentassem a ingestão hídrica 

diária: 

A: integração com aplicativo para smartphone; 

B: alertas sobre a necessidade de beber água (tempo prolongado sem beber); 

C: quantidade de vezes por dia que a água é ingerida; 

D: atualização da quantidade de água ingerida durante o dia; 

E: acompanhamento diário/semanal; 

F: acompanhamento mensal; 

G: temperatura da água; 

H: aviso periódico do quanto falta para ingerir no dia; 

I: perfil detalhado do usuário. 

De posse das funcionalidades desejadas a uma smart bottle, a Tabela 1 foi criada para verificar as 
funcionalidades encontradas nos trabalhos já publicados. 
Essas soluções encontradas nas referências possuem em comum os seus objetivos, porém, podem 
abranger indivíduos diferentes, como em um dos trabalhos que utiliza idosos para o estudo de caso. 
Foram também desenvolvidas soluções que apresentaram uma opção diferenciada das demais, como 
por exemplo, jogos interativos para aumentar o consumo diário de água. De tal modo, os estudos de 
caso de alguns artigos desenvolvidos, fazem verificações e investigações relacionadas aos produtos que 
já estão sendo comercializados, como a Hidrate Spark, que por sua vez, traz resultados positivos para 
os indivíduos que a utilizam. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Observa-se que hoje existem e estão sendo cada vez mais implementadas soluções voltadas para a 

qualidade de vida do ser humano. A união de duas áreas distintas, como saúde e tecnologia, pode trazer 
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resultados promissores para o bem-estar da sociedade, ainda mais quando integradas a pesquisa e 

inovação, que geram a evolução contínua desses produtos. 

 

REFERÊNCIAS: 

JEQUIER; CONSTANT, F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. European 

Journal Of Clinical Nutrition. Paris, p. 115-123. 02 set. 2009.  

NEIVA, Frâncila Weidt; SILVA, Rodrigo Luis de Souza da. Revisão Sistemática da Literatura em Ciência da 

Computação - Um Guia Prático. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2016.  

PHILIPPI, Sonia Tucunduva (Org.). Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos da nutrição. Barueri: 

Manole, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO E A ABORDAGEM 

CIÊNCIA - TECNOLOGIA - SOCIEDADE (CTS) NO ENSINO DAS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: RAFAELA PESSATTO DE OLIVEIRA REBELATO  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professor Dr. Jucelino Cortez  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo Campus I 

 
INTRODUÇÃO: 

Vivemos hoje em um mundo que mostra ser norteado pela ciência e tecnologia. Conforme Santos afirma 

em seu trabalho o objetivo central de uma educação por meio de uma abordagem CTS é desenvolver a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando-os a construir conhecimentos e 

habilidades assim como valores necessários para tomar decisões responsáveis em meio a uma 

sociedade.  

Com base no estudo realizado por Ziman e Aikenhead referente o enfoque CTS (Ciência- Tecnologia e 

Sociedade) buscamos analisar o referencial gaúcho com foco na área de ciências da natureza buscando 

visando relações entre seu conteúdo e as proposições sobre uma abordagem CTS.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia usada em nosso trabalho foi de uma abordagem qualitativa, onde o processo de pesquisa 

constituiu-se em uma atividade científica básica através da indagação e reconstrução de uma realidade 

no meio escolar, onde o pesquisador teve contato direto no meio de pesquisa. Levantando questões 

sobre o ensino de radioatividade com potencial para nortearem novas pesquisas relacionadas ao tema. 

Vinculado ao pensamento de Minayo, 2001 onde defende a ideia de que nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar um problema na vida prática. 

Ainda como ferramenta a pesquisa bibliográfica esteve presente na análise de documentos relacionados 

ao referencial curricular gaúcho vigente.  
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Em nossa pesquisa norteados pelo enfoque CTS buscamos analisar o Referencial Curricular Gaúcho com 

foco nas ciências da natureza, buscando relacionar suas proposições com a abordagem CTS. 

Contemplando as características de Ziman (1994) e Aikenhead (1994), sendo elas:  

● Enfoque na aplicação da ciência; 

● enfoque vocacional 

● interdisciplinaridade 

● enfoque histórico  

● enfoque filosófico 

● enfoque sociológico 

● problematização  

● contextualização 

● tomada de decisões 

● Currículo orientado ao aluno; 

● Formação crítica para o exercício da cidadania.  

Após o estudo é possível afirmar que o referencial gaúcho também possui uma abordagem CTS pois 

muitas das características citadas anteriormente estão presentes no documento.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Observamos que sim, o referencial gaúcho possui proposições que caracterizam o enfoque CTS e que 

visam incluir o aluno em um meio científico dando ênfase a uma alfabetização científica com base em 

habilidades e valores necessários para sua tomada de decisões.   

 

REFERÊNCIAS: 

MINAYO, M. C. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001, 

 ZIMAN, J. The rationale of STS education is in the approach. In: Solomon, J.; Aikenhead, G.; STS 

education: International perspectives on reform. New York: Teachers College Press, 1994. 

PEREIRA DOS SANTOS, Wildson Luiz; FLEURY MORTIMER, Eduardo. Uma análise de pressupostos 

teóricos da abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio 

Pesquisa em educação em ciências, v. 2, n. 2, 2000. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DO 

SÓLIDO POR VOLUME DE TINTAS BASE DE SOLVENTE PELO 

MÉTODO EXTENSOR DE 100 ΜM 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ricardo Menegotto.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Doutora Alana Neto Zoch 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A proteção anticorrosiva por meio da pintura industrial tem sido ao longo dos anos uma das melhores 

e mais vantajosas formas de se alcançar uma durabilidade elevada em equipamentos de bens de 

consumo, embarcações, torres eólicas etc. O cálculo do consumo de tintas em uma determinada obra 

considera a área a ser pintada, os dados de sólido por volume e a camada seca aplicada. Em obras de 

grande porte, o consumo de tintas chega na casa de milhões de reais. O teor de sólidos por volume em 

uma determinada tinta é diretamente responsável pelo seu rendimento, influenciando, 

proporcionalmente, o custo final de um revestimento por esquema de pintura. Atualmente, a 

determinação de sólido por volume é feita apenas nos laboratórios dos fabricantes ou de terceiros, 

seguindo as normas ABNT-11617 ou ISO 3233. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um 

método de determinação de sólido por volume que possa ser facilmente aplicado em campo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O teor de sólidos por volume (SV) é um ensaio que visa determinar o conteúdo de matéria não volátil 

em uma determinada tinta (NUNES; LOBO, 2007), ele é diretamente responsável pelo seu rendimento, 

influenciando proporcionalmente o custo final de um projeto de pintura. Em um projeto de grande 

porte, que utiliza um elevado volume de tinta, este custo pode ser alto, p.ex. considere-se o uso de 500 

mil litros de tinta em um valor aproximado de R$ 20 milhões de reais e que apresenta uma variação de 
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15% em SV abaixo do previsto no projeto, o custo extra seria de R$ 3 milhões. Por isto a determinação 

do SV é de extrema importância. Atualmente ele é realizada via método disco de aço da NBR 11617 

(ABNT, 2016) o qual é um procedimento complexo, realizado apenas em condições de laboratório, 

tornando-o um teste inviável de se reaizar em campo, o que restringe o seu uso. O rendimento teórico 

de uma tinta é calculado de acordo com a fórmula: RT= (SV x 10) ÷ EPS, onde RT corresponde ao 

rendimento teórico, SV são os sólidos por volume, e EPS é a espessura do filme seco. Um mesmo 

revestimento pode ter diferentes rendimentos de acordo com a camada a ser utilizada, este fator é 

determinado pelo projeto e é influenciado diretamente pelo método de aplicação e habilidade do 

aplicador. Já o SV é a principal característica de um produto em relação ao seu rendimento e por isto,  

este trabalho teve como objetivo desenvolver um método para sua determinação que seja rápido, de 

baixo custo e que pode ser realizado a campo. O extensor de 100 µm é o equipamento vital para o teste 

proposto, foi elaborado e após, calibrado em laboratório credenciado. O procedimento para a 

determinação será realizado da seguinte maneira: 50 mL da tinta a ser testada serão vertidos, 

cuidadosamente, na posição inicial de um vidro (extremidade próxima a parte circular do adesivo), já 

instalado no extensor de 100 micrômetros. O extensor será puxado, com movimento lento e uniforme, 

de forma que não seja observada descontinuidade no filme úmido aplicado. Após, o vidro será retirado 

cuidadosamente do equipamento (extensor). O vidro com a amostra será resguardado em local coberto 

e ventilado, livre da incidência direta de sol. Após a secagem a pressão do produto o adesivo será 

retirado e se aguardará a secagem final do produto, conforme informado em boletim técnico da tinta. 

Após a secagem será realizada a leitura com o auxílio do rugosimetro digital. A leitura será feita 

posicionando o rugosímetro no centro do local onde foi removido o adesivo, de forma que a agulha 

tenha contato direto com a superfície do vidro. Serão realizadas 5 leituras ao longo da área e 

considerada a média aritmética destas leituras. Para a validação dos resultados os dados serão 

comparados com os valores obtidos pelo método tradicional, realizado em laboratório credenciado para 

tal.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os ensaios mostraram que o método proposto tem uma margem de erro relativo global de 6,38% e, 

quando analisado em micrometros (μm), o erro absoluto foi de 3,25 μm. Quando consideradas apenas 

as amostras bi componentes, o erro relativo global foi de 4,02% e o erro absoluto foi de 2,22 μm, quando 

comparado ao método atualmente utilizado conforme ABNT NBR 11617 e ISO 3233.     

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11617:2016 – Tintas – Determinação do vo-lume 

dos sólidos por meio do disco de aço. Rio de Janeiro, 2016. 

INTERNATIONAL STANDARD. Paints and vernishes- Determination of percentage volume of non-volatile 

matter by measuring the density of a dried coating. Disponível em: https://www.sis.se/ 

api/document/preview/611405/. Acesso em 03/12/2019.  
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NUNES, Laerce de Paula; LOBO, Alfredo C. O. Pintura Industrial na Proteção Anticorrosiva. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2007.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ALTERNATIVAS PARA O REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUO 

DO LEITE (SORO): UMA REVISÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Elisa Siveris. 

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Professora Dra. Clóvia Marozzin Mistura. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

As indústrias de laticínios utilizam o leite como matéria-prima para a produção de seus derivados 

lácteos, e assim como qualquer outra atividade industrial, essa produção tem por consequência a 

geração de uma série de resíduos, com destaque para o soro. O soro do leite é proveniente do processo 

produtivo do queijo, contém significativas concentrações de nutrientes como proteínas, lactose, 

vitaminas e íons de origem mineral e representa cerca de 85 a 90% do volume total do leite. Devido a 

sua composição, caracterizada pela elevada concentração de matéria orgânica, o descarte incorreto do 

soro pode acarretar em graves problemas ambientais. Nesse sentido, atualmente, tem se pensado em 

formas alternativas de valorização do soro, não sendo mais visto como resíduo, mas sim como um 

subproduto em potencial. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo, realizar o levantamento sobre 

as possíveis alternativas de utilização do soro do leite como matéria-prima para uma variedade de 

produtos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa caracterizou-se como uma revisão. Os materiais utilizados como base para a escrita  foram 

obtidos por meio de estudos, principalmente em três bases de dados: ACS Publications, SCIELO e 

Periódicos CAPES, utilizando os descritores soro do leite, soro de leite, soro de queijo e whey, além de 

buscas em alguns materiais adicionais. Após seleção inicial de 23 artigos e leitura exploratória e seletiva, 

totalizou-se um banco de dados final de 15 materiais, sendo 13 artigos e 2 livros. Por meio de leitura e 

análise interpretativa dos materiais, pode-se constatar que muitos estudos e pesquisas vêm sendo 
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realizados com o intuito de verificar as vantagens e desvantagens da utilização do soro do leite como 

matéria-prima para uma variedade de processos, sendo que a maioria deles apontam benefícios da 

utilização do soro para fabricação de produtos tradicionais derivados de leite, como bebidas lácteas, 

iogurtes, doce de leite, concentrado e isolado de proteína do soro e pão de queijo, bem como também, 

produtos mais diferenciados, como é o caso da fabricação de etanol e filmes proteicos (embalagens). 

Cabe destacar que o doce de leite produzido com adição de soro apresenta concordância com a 

legislação no que se refere aos parâmetros físico-químicos e reduz o tempo de processamento, porém, 

apresenta a desvantagem de diminuir o rendimento do doce e possibilitar apenas uma substituição 

parcial do leite pelo soro na composição. Já a produção de bebidas lácteas possibilita a substituição total 

do leite por soro na fabricação e é uma tecnologia simples, que atende aos parâmetros estabelecidos 

pela legislação, tem baixo custo e boa aceitação sensorial. A utilização do soro na produção de 

biocombustível (etanol) necessita de alguns procedimentos iniciais como desproteinização, filtração e 

esterilização do soro, contudo, resulta em um satisfatório rendimento etanólico. A produção de soro 

concentrado agrega valor ao subproduto (soro), devido ao aumento do teor de extrato seco total e a 

utilização do método de separação da membrana dos glóbulos de gordura do leite (MFGM) apresenta 

vantagem por gerar um subproduto com possível utilização na forma de ingrediente funcional em vários 

produtos alimentícios. A fabricação de iogurte, exige inicialmente tratamento térmico do soro: 

pasteurização, e apresenta concordância dos parâmetros avaliados com a legislação, ótima aceitação 

sensorial, além de ser uma excelente fonte de íons cálcio. A elaboração de pão de queijo apresenta 

segurança microbiológica, composição físico-química adequada e boa aceitabilidade sensorial, além de 

maior teor proteico em relação ao pão de queijo tradicional. Os filmes proteicos produzidos com adição 

de soro de leite apresentam uma barreira moderada à umidade e a gases, são biodegradáveis e 

comestíveis, tendo excelente potencial para utilização como embalagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A utilização do soro do leite como matéria-prima de uma diversidade de processos industriais 

demonstrou ser uma alternativa promissora para os laticínios, pois possibilita a produção e 

comercialização de produtos com maior valor agregado, boa aceitação sensorial e cumprimento com as 

legislações em vigor, minimizando impactos negativos que poderiam ser causados ao meio ambiente. 

Nesse sentido, o soro, anteriormente visto como resíduo, passou agora a ser considerado um 

subproduto em potencial. 

 

REFERÊNCIAS: 

FLORÊNCIO et al. Produção de etanol a partir de lactossoro industrial. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 17, n. 10, p. 1088-1092, 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v17n10/10.pdf. Acesso em: 11 maio 2020. 

SILVA et al. Efeito do soro de leite no processo de concentração do doce de leite pastoso. Revista do 

Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juiz de Fora, v. 68, n. 394, p. 20-24, 2013. Disponível em: 

https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/39/44. Acesso em: 12 maio 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MOVE YOUR BODY, UM DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESTUDANTES DOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AUTOR: Samuel Antunes Vieira 

COAUTORES: Maria Augusta D’Arienzo, Sandro Motter 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Curso de Engenharia da Computação e Doutorado em 
Educação/PPgEdu. 

 

INTRODUÇÃO: 

O sedentarismo em crianças e adolescentes muitas vezes é causado pelo gasto excessivo de tempo em 

televisão, videogames e smartphones. Entretanto, ao mesmo tempo em que se reconhece que a 

inatividade física se transforma em problema de saúde pública e que deve ser prevenida, é preciso que 

se reconheça que a utilização das tecnologias digitais constitui uma singularidade característica do 

cidadão do século XXI. 

Isto posto, para auxiliar na prevenção da inatividade física de estudantes do ensino fundamental anos 

finais, estimulando a conexão entre a prática da atividade física ao prazer de usufruir dos elementos da 

cultura digital, este resumo apresenta a criação de um dispositivo móvel para monitorar a aptidão física 

nas aulas de educação física e, conectado ao mesmo, um dispositivo vestível, para possibilitar aos 

usuários, de forma autônoma, o monitoramento da atividade física ao longo das 24 horas diárias. Este 

trabalho está vinculado à pesquisa desenvolvida pelos co-autores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, a solução existente foi estudada (os detalhes desta solução está registrada no resumo do 
Bolsista de Iniciação Científica de Sandro Motter) verificando-se por meio de vários testes que a mesma 
deveria ser modificada antes da continuação do projeto, o que incentivou a pesquisa por diferentes 
sensores e a implementação de novos algoritmos. Com uso do giroscópio, uma contagem de passos 
mais precisa foi aplicada, e com um novo sensor de frequência cardíaca, foi possível medir o pulso da 
forma pretendida. 
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Posteriormente, foi desenvolvido um protótipo e realizados testes de validação da amostragem de 
dados. Com os dados validados e a precisão buscada atingida, foi realizada pesquisa e estudo de meio 
de amostragem de dados em tempo real, o que levou por optar na utilização de um display OLED. A 
implementação do dispositivo se mostrou viável, apresentando dados como horário, passos realizados 
e frequência cardíaca, em conjunto com bitmaps, com o objetivo de tornar a interface mais intuitiva. 
Com a pesquisa e implementação do protocolo Bluetooth, tornou-se possível a verificação dos dados 
por meio de aplicativo com suporte a esta tecnologia. Porém, devido ao atraso no desenvolvimento do 
aplicativo móvel, foram feitos testes com o protocolo Bluetooth em um aplicativo paralelo ao projeto, 
o qual obteve sucesso na transmissão dos dados, tanto da contagem de passos quanto da frequência 
cardíaca em tempo real. 
No estudo sobre gerenciamento de energia é denotado melhor aproveitamento da capacidade 
energética por intermédio do uso de baterias tipo célula, funções sleep fornecidas pelo 
microcontrolador e também por meio da remoção de leds de sinalização na projeção da placa de circuito 
impresso. 
O carregamento do software no hardware, comumente realizado através de cabos USB/micro USB em 
microcontroladores de desenvolvimento, foi realizado por meio de um circuito com conversor USB 
Serial (FT232RL). 
Cursos sobre desenvolvimento de Placa de Circuito Impresso (PCB) permitiram a implementação de uma 
placa, porém, devido a atrasos de entrega de encomendas online e afastamento do laboratório de 
desenvolvimento em período de distanciamento social, não foi possível prosseguir com o 
desenvolvimento físico do projeto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto foi iniciado por bolsistas do ano de 2018 e continuado pelos autores, estando em fase de 

desenvolvimento, sendo ainda preciso a fabricação das placas de circuito impresso, carregamento de 

programas, e design do produto final. Espera-se que o projeto venha a ser continuado, de forma a 

validar a estima de que a tecnologia pode ser utilizada em favor da saúde e da diversão dos estudantes. 

 

REFERÊNCIAS: 

ELETRONIC COMPONENTS DATASHEET. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification. Disponível em: 
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/517744/ETC1/MPU-6050.html. Acesso em: 1 set. 
2019. 

MAXIMINTEGRATED. Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health. Disponível em: 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf. Acesso em: 1 set. 2019. 

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Disponível em: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. 
Acesso em: 1 set. 2019. 

DFROBOT DRIVE THE FUTURE. SEN0203 Heart Rate Sensor. Disponível em: 
https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203. Acesso em: 17 mar. 2020. 

ANEXOS 

https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203
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Imagens geradas ao longo da criação do dispositivo vestível: 
 

 
Figura 1 - Testes Iniciais e Protótipo 

 
Figura 3 - Teste e Implementação de Display 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Medida de Frequência Cardíaca  

Figura 4 - Carregamento de programa via 
FT232RL 

 

 

 
 

Figura 5  - Esquemático de Placa de Circuito 
Impresso 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MOVE YOUR BODY: DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EXISTENTE 

 

AUTOR: Sandro Motter 

COAUTORES: Maria Augusta D’Arienzo,  Samuel Antunes Vieira 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Curso de Engenharia da Computação e Doutorado em 

Educação/PPgEdu. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com base na necessidade de se criar soluções que auxiliem no combate à obesidade infantil, este 

trabalho compõe uma das frentes da pesquisa MOVE YOUR BODY, UM DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESTUDANTES DOs ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, sob 

responsabilidade da doutoranda Maria Augusta D’Arienzo, do Programa de Pós-Graduação em 

educação da Universidade de Passo Fundo. Este resumo apresenta o processo de estudo de uma solução 

existente e, a partir da qual, se desenvolveu o protótipo apresentado pelo bolsista Samuel Antunes 

Vieira. Inicialmente, é possível apontar que a solução existente apresentava os seguintes problemas: 

Contador de passos não estava funcionando de acordo; A medição da frequência cardíaca apresentava 

valores incoerentes e não era detectada a partir do pulso. 

 
DESENVOLVIMENTO: 

Foram realizados diversos estudos, sobre a tecnologia BLE, MPU6050, MAX30100 e OLED SSD1306 para 
gerência de energia, bem como tecnologias próprias do microcontrolador utilizado. Foi feita a 
montagem numa placa ilhada, para a realização de testes práticos. Após vários testes, foi verificado 
possíveis bugs no algoritmo de contagem de passos, logo foram sendo realizadas alterações no código 
para a correção destes. Em conjunto, foi testada a solução de Bluetooth por meio de Beacons, mas 
reuniões com a administração indicaram a inviabilidade de tal tecnologia no projeto.  
Após a pesquisa e requisição por um novo sensor monitor de frequência cardíaca, SEN0203, cuja 

descrição declara a possibilidade de realizar medidas no pulso, foi realizada a integração deste novo 

sensor ao circuito, removendo-se o MAX30100. Com um mês de testes, a taxa de erro dos dados de 

batimentos por minuto foi reduzida à apenas 10%. 
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A comunicação Bluetooth implementada deu-se por meio de BLE (Bluetooth Low Energy), cuja conexão 

foi definida através de GATTS. Como resultado, foi possível o envio de até 600 bytes do wearable ao 

aplicativo por solicitação. Cujos valores representam os batimentos cardíacos, o número de passos e a 

hora de início em que estes valores começaram a ser armazenados. 

A gerência de energia foi outro desafio tratado durante o desenvolvimento do Wearable. Na busca por 

uma tecnologia Bluetooth com baixo consumo de energia, e pela inviabilidade do uso do protocolo 

iBeacons no projeto, um novo levantamento de informações tornou possível a comunicação Bluetooth,  

através do uso do protocolo BLE GATT Server. 

Também foi realizado o controle do tempo atual com o unix time, possibilitando receber o tempo via 

bluetooth e com que a data se mantenha atualizada mesmo com o microcontrolador em modo deep 

sleep, com o auxílio da memória “RTC_SLOW_MEM”. 

Após o estudo sobre o funcionamento dos modos de operação para gerência de energia da placa 

microcontroladora, fez-se necessário o uso do coprocessador do microcontrolador, para que seja 

possível “acordar” o processador principal conforme a data e hora especificada e, assim, economizar 

bateria. Foram realizadas diversas implementações para “acordar” o processador principal, sendo elas, 

com interrupção pelo touchpad, pelo Ultra Low Power Coprocessor (programado em assembly) e por 

timer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi feito um novo algoritmo para contagem de passos, utilizando apenas o eixo Z do giroscópio. Para 

corrigir os valores incoerentes do MAX30100, utilizou-se uma superfície transparente sobre o sensor, 

para evitar contato direto com a pele. Após inúmeros testes, optou-se pela aquisição de um sensor de 

modelo diferente, cujas características permitiriam medição de batimentos no pulso. 

 

REFERÊNCIAS: 

ELETRONIC COMPONENTS DATASHEET. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification. Disponível em: 
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/517744/ETC1/MPU-6050.html. Acesso em: 1 set. 
2019. 

MAXIMINTEGRATED. Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health. Disponível em: 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf. Acesso em: 1 set. 2019. 

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Disponível em: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. 
Acesso em: 1 set. 2019. 

DFROBOT DRIVE THE FUTURE. SEN0203 Heart Rate Sensor. Disponível em: 
https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203. Acesso em: 17 mar. 2020. 
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ANEXOS 

Fotos tiradas ao longo da criação do dispositivo vestível: 
 

 
Figura 1 - Testes Iniciais e Protótipo 

 
Figura 3 - Implementação de Display 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Medida de Frequência Cardíaca  

Figura 4 - Carregamento por FTDI 

 

 
Figura 5  - Esquemático de Placa de Circuito 

Impresso 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CERVEJA E INFLUÊNCIAS ASSOCIADAS AOS PARÂMETROS DE 

PROCESSO: UMA REVISÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sheila Trevisan  

COAUTORES: Janaína Fischer 

ORIENTADOR: Dra. Janaína Fischer 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A cerveja é obtida a partir de 3 ingredientes básicos: água, malte e lúpulo. Estes, a partir da fermentação 

alcoólica pela ação de leveduras do gênero Saccharomyces, são convertidos em etanol (C2H5OH(ℓ)) e 

gás carbônico (CO2(g)). A fermentação é o ponto central do processo e pode ser afetada por diversos 

fatores. Para melhor compreender como isso ocorre, se faz necessário uma abordagem das matérias-

primas utilizadas e como se comportam dentro do processo (Dragone & Silva, 2010). Dessa forma, o 

presente artigo compreende uma revisão bibliográfica realizada nas disciplinas de Pesquisa em Química 

do curso de Química Bacharelado na Universidade de Passo Fundo, com o objetivo de reunir 

informações da literatura científica, a fim de contribuir com a expansão do material científico, voltado 

a tecnologia de produção de cerveja, principalmente ao que diz respeito ao processo fermentativo e a 

influência do mesmo no aroma e sabor do produto final. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A produção de cerveja é um processo que compreende vários estágios, sendo basicamente produzida a 

partir de água, malte, lúpulo e levedura. Pode-se ainda utilizar adjuntos, coadjuvantes e aditivos. 

Também, pode-se entender a levedura não como uma matéria-prima, mas como um agente de 

transformação bioquímica do mosto cervejeiro por fermentação alcóolica (Venturini Filho & Cereda, 

2001). A cerveja pode ser reconhecida como uma bebida bastante flexível e mutável. As inúmeras 

variedades de malte, lúpulo e leveduras que podem ser utilizadas, suas origens, propriedades químicas, 

proporção dos mesmos dentro das receitas, processamento, e ainda, as características da água, 
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influenciam diretamente na qualidade da cerveja produzida (Morado, 2017). A produção de cerveja 

envolve as seguintes etapas: moagem do malte, mosturação, filtração, fervura, fermentação, 

maturação, filtração e embalagem. A fermentação é vista como o ponto central da produção de cerveja. 

A levedura é exposta a um ambiente bastante complexo quando adicionada ao mosto, diante disso, o 

desempenho da fermentação é controlado e afetado por diversos fatores. Dentre eles, a linhagem de 

levedura e sua concentração, temperatura do processo (7-15 °C para Lager e 18-22 °C para Ale), pH, 

presença de nutrientes, aeração, agitação e ainda, bactérias contaminantes são parâmetros a serem 

controlados (Dragone & Silva, 2010). Todos esses fatores têm ligação direta com o perfil sensorial da 

bebida, principalmente ao que se diz respeito a formação de aromas e sabores. Além das condições da 

fermentação e cepa de leveduras utilizada, a composição do mosto também é um fator importante em 

relação as características sensoriais da bebida. Os produtos principais da fermentação são o etanol e o 

gás carbônico, entretanto, também há a formação de subprodutos como os álcoois superiores, os 

ésteres, as dicetonas vicinais e compostos contendo enxofre, que são os principais formadores do perfil 

sensorial da bebida (Pires et al., 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio desta revisão, concluiu-se que o controle de diversos fatores dentro do processo cervejeiro é 

de extrema importância para se obter uma bebida de qualidade, principalmente no que diz respeito a 

formação de aromas e sabores durante a produção de cerveja. Parâmetros como temperatura, pH, 

composição do mosto, presença de nutrientes e ainda, cepas de leveduras utilizadas foram os principais 

fatores destacados como essenciais para o desenvolvimento de um processo adequado. 

 

REFERÊNCIAS: 

DRAGONE, G.; SILVA, J. B. A. Cerveja. In: VENTURINI, W. G. Bebidas Alcoólicas - Ciência e Tecnologia. 

São Paulo: Blucher, 2010. p. 15-48. 

MORADO, R. Larousse da Cerveja: A história e as curiosidades de uma das bebidas mais populares do 

mundo. São Paulo: Alaúde Editorial, 2017. 440 p. v. 1. 

PIRES, E. J.; TEIXEIRA, J. A.; BRÁNYIK, T.; VICENTE, A. A. Yeast: the soul of beer’s aroma - a review of 

flavour-active esters and higher alcohols produced by the brewing yeast. Appl Microbiol Biotechnol, v. 

98, p. 1937-1949, jan. 2014. 

VENTURINI FILHO, W. G.; CEREDA, M. P. Cerveja. In: AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; 

LIMA, U. A. Biotecnologia Industrial. São Paulo: Blucher, 2001. p. 91-144. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DOENÇA DE PARKINSON E PERSPECTIVAS PARA 

TRATAMENTO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinícius Lang Carvalho  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Alana Neto Zoch 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A doença de Parkinson (DP) afeta cerca de 6,3 milhões de pessoas no mundo, no Brasil o número chega 

a 200 mil (BRASIL, 2014). Cunha e Siqueira (2020) destacam que o envelhecimento da população 

brasileira vem aumentando e com ele também vem crescendo a ocorrência de doenças 

neurodegenerativas, dentre elas a DP. A característica dessa enfermidade é a degeneração progressiva 

dos neurônios dopaminérgicos causando diversos sintomas, tanto motores quanto não motores, 

afetando a qualidade de vida do indivíduo acometido pela mesma. A DP não tem cura e o tratamento 

regular faz uso da L-dopa o qual perde a eficácia a longo prazo e leva a efeitos colaterais negativos 

(CUNHA; SIQUEIRA, 2020). Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar, por meio de pesquisa 

bibliográfica, quais as estratégias que têm sido estudadas e as perspectivas que tem sido apontadas 

como potenciais para o tratamento da DP.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os sintomas da DP podem ser divididos em sintomas motores, como a rigidez muscular, dificuldade de 

movimentação e tremores musculares; e sintomas não motores, como distúrbios do sono e humor, 

depressão, dores musculares e declínio cognitivo precoce. O principal fármaco usado para tratamento 

sintomático é o ácido (S)-2-amino-3-(3,4-diidróxifenil) propanóico, conhecido como L-dopa (Levodopa) 

apresenta várias efeitos prejudiciais aos pacientes, principalmente a longo prazo (ARMSTRONG, 2020). 

O presente artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica no banco de dados do Google 

acadêmico, Sciencedirect e PUBMED, no período de 2019-2020, utilizando como descritores para os 



 
 

  

P
ág

in
a 

8
8

8
 

dois primeiros os termos “Medicamentos para Parkinson” e “Doença de Parkinson tratamento” e para 

a última plataforma “Parkinson Disease treatment drugs”. Como resultados obtidos, após leitura dos 

títulos, foram selecionados 16 de trabalhos (6% do total encontrado) que estavam dentro do critério de 

envolver estudos relacionados ao uso de substâncias químicas para o tratamento da DP. Pode-se 

verificar que existem poucos estudos de novos fármacos para a DP e os tipos de tratamento que vem 

sendo investigados para tratar os sintomas da DP consistem de fármacos com mecanismos de ação 

diferentes, os quais são os seguintes: (a) os que aumentam a síntese de dopamina (DA) pela 

administração de um precursor de dopamina, que é o caso da L-dopa; (b) os agonistas dopaminérgicos 

como a apomorfina; (c) os que inibem moléculas que degradam a DA, ou seja, diminuem seu 

catabolismo, que são os casos dos inibidores das enzimas COMT (catecol-O-metiltransferase) e MAO 

(Monoamino-oxidase), tendo o tolcapone e a selegilina, respectivamente, como fármacos estudados e 

(d) os que atuam no sistema endocanabinóide, como o canabidiol (HAN; YUAN; CHENG, 2019). Os que 

agem especificamente no sistema dopaminérgico, tais como L-dopa e agonistas dopaminérgicos, 

funcionam somente para os sintomas motores e têm diversos efeitos colaterais severos como 

consequência. Já os que atuam no sistema canabinóide têm  melhores perspectivas, pois tratam dos 

sintomas motores com menos efeitos adversos e tem potencial de serem utilizados para tratamento 

dos sintomas não motores tais como dêmencia, neurodegeneração, depressão, entre outros menos 

severos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Poucos estudos envolvendo o desenvolvimento e uso de novas substâncias químicas para o tratamento 

da DP tem sido realizados. Dentre os mais recentes tem-se os que envolvem medicamentos que atuam 

no sistema canabinóide. Embora estes tenham grande potencial para o tratamento da Doença de 

Parkinson ainda necessitam de mais estudos e tempo de adaptação para serem usados com maior 

frequência pelos pacientes. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE DIFERENTES 

MATÉRIAS-PRIMAS: UMA REVISÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Wesley Girardi Rodrigues  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Clóvia Marozzin Mistura 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF  

 

INTRODUÇÃO: 

Com o desenvolvimento da sociedade, necessidades de desenvolver meios para o suprimento de 

energia tornam-se necessários, visto que as principais fontes de energia advém, principalmente, de 

combustíveis fósseis. (ARDEBILI; KHADEMALRASOUL, 2018). Nesse quesito surgem os biocombustíveis, 

como uma alternativa produzida a partir de matérias renováveis, sendo um dos principais o biodiesel, 

produzido a partir de óleos. Esse possui emissões menos poluentes, é biodegradável e apresenta uma 

lubricidade maior quando comparado ao diesel fóssil (YASAR, 2020). Entretanto, necessita do uso de 

matérias-primas de alta qualidade, devido ao processo de transesterificação, o que encarece o custo do 

processo. Nesse sentido entra, então, o estudo do uso de rejeitos para a produção deste 

biocombustível. Este trabalho tem como objetivo explorar as formas que autores utilizam rejeitos para 

a produção de biodiesel, assim como a qualidade final do produto a partir dos mesmos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter exploratório a respeito dos processos de 

produção de biodiesel, focando, principalmente, no uso de matérias-primas animais residuais, tendo 

sido realizando na disciplina de Pesquisa em Química III, do curso de Química Bacharelado da 

Universidade de Passo Fundo. Utilizaram-se os descritores "production and biofuels and animal fat and 

yield and quality" nas bases de dados ACS Publications, ScienceDirect e Springer Link. Um total de 31 

artigos foram obtidos, após feita a leitura de seus títulos e resumos. Realizou-se, então, a leitura 
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completa do artigo, buscando informações sobre a produção do biocombustível assim como a matéria-

prima utilizada, causando a inclusão de 8 artigos e exclusão de 23. 

Conforme os autores trazem em seus trabalhos, a qualidade do produto final depende, exclusivamente, 

da qualidade da matéria-prima utilizada. Entretanto, mesmo quando essa não apresenta uma qualidade 

requerida, que é o caso de quase todos os rejeitos citados nos trabalhos analisados, bons resultados 

podem ser atingidos apenas com um pré-tratamento da matéria-prima e, até, uma mudança no tipo de 

catalisador utilizado no processo. Uma catálise ácida em um óleo com um maior índice acidez, por 

exemplo, apresentou uma boa conversão desse em biodiesel, quando uma catálise básica apresentou 

uma conversão muito baixa; problemas como a umidade residual presente nestas matérias-primas se 

demonstra como um fator negativo, também, devido ao consumo do catalisador para a formação de 

sabões. Apesar de tais matérias apresentarem os problemas anteriormente citados, os autores 

estudaram, mesmo que a reação de transesterificação seja a mesma, quais seriam as condições ótimas 

(proporções molares de reagentes, temperaturas do processo, concentração do catalisador no meio, 

dentre outras) de trabalho para determinadas matérias-primas, visando sempre uma maior qualidade 

do produto que se buscava e, caso este não fosse satisfatório, buscaram discutir o que poderia ser feito 

para o aumento da qualidade do biocombustível. Também são discutidos, por alguns autores, formas 

de diminuir os impactos causados pela purificação feita no biodiesel, pois o mesmo é lavado, após ser 

produzido, a fim de ajustar seu pH. Mudanças no tipo de catalisador utilizado, como catálise 

heterogênea ou enzimática se apresentaram interessantes nesse quesito, mesmo que problemas como 

envenenamento do catalisador, que seria o depósito de produto nos sítios catalíticos, em vez dos 

reagentes, ou suas condições específicas de atuação, no caso da catálise enzimática, tenham sido 

apresentados. Vale ressaltar que as condições críticas dos biocombustíveis devem ser classificadas 

conforme legislações das regiões onde são produzidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por mais oneroso que possa ser utilizar resíduos como matéria-prima, elas mostram-se aliadas à 

produção dos biocombustíveis, assim como essa destinação se mostra como correta em uma questão 

ambiental, visto que nem sempre esses resíduos são destinados de forma correta. Entretanto, deve-se 

avaliar o quanto introduzir essas matérias será economicamente positivo no processo, visto que nem 

sempre elas tem uma boa qualidade e podem causar uma dificuldade em seu uso. 

 

REFERÊNCIAS: 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618327434?via%3Dihub#!. Acesso em: 

15 maio 2020. 



 
 

  

P
ág

in
a 

8
9

1
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236119321714?via%3Dihub. Acesso em: 08 

abr. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A LUTA INDÍGENA PELA TERRA NO NORTE DO RIO GRANDE 

DO SUL – CASO DE IRAÍ / RIO DO MEL (DÉCADA DE 1980) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alana da Silva Follador  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: João Carlos Tedeso. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho busca compreender qual foi o processo que levou a luta pela demarcação de terras 

da área indígena de Iraí Rio do Mel, que teve seu início em 1984. A partir  de uma retomada histórica 

das políticas indigenistas do século XX, destacando também a ação do governo federal, através dos 

órgãos indigenistas (o Serviço de Proteção aos Índios e a Fundação Nacional do Índio) e do governo do 

estado do Rio Grande do Sul ao longo da década de 1940, no processo de demarcação de Reservas 

Florestais nas áreas indígenas de Nonoai e Iraí. A partir disso, visa-se compreender como se deu a 

organização do movimento indígena ao longo da década de 1980 e os fatores que influenciaram no 

processo de reivindicação de demarcação da área.        

 

DESENVOLVIMENTO: 

A área indígena Kaingang de Iraí localiza-se à margem esquerda do Rio do Mel, próximo ao Balneário 

Oswaldo Cruz de águas termais, a 200 metros da cidade de Iraí, no norte do Rio Grande do Sul. Em 1984, 

quando a demanda foi realizada, os indígenas possuíam cerca de um hectare de terra, onde habitavam 

98 pessoas. Na área da reserva florestal, pertencente ao município de Iraí, havia a presença de hotéis, 

que faziam a exploração turística das fontes de águas minerais, além de alguns pequenos agricultores 

que viviam nas terras em regime de comodato. Contudo, a exploração turística era a principal fonte de 

renda do município de Iraí.  

A laudo antropológico da solicitação de demarcação de terra de Iraí justifica que sua demanda se dá a 

partir da necessidade de subsistência do grupo, além da preservação de fatores culturais e religiosos 
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dos Kaingang. Trazem como elementos centrais a relação histórica com a localidade, identifica-se o 

cacique Nonoai como elemento central para migração para a área ao longo do século XIX, mas afirma 

que os Kaingang já tinham conhecimento das propriedades “milagrosas” do Rio do Mel desde o século 

XVII. Destaca-se ainda, que até início do século XX, a região de Iraí permaneceu intocada por ser uma 

área de difícil acesso, tendo a presença de colonizadoras na região somente a partir de 1920.    

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, será utilizada a análise de fontes documentais encontradas 

online no Museu do Índio do Rio de Janeiro e nos arquivos da FUNAI de Passo Fundo/RS, documentos 

como, atas, ofícios, o laudo antropológico de Iraí, fotografias, plantas cartográficas, notícias do jornal 

Zero Hora e da revista Veja do período da década de 1980. Serão analisados notícias e anúncios do jornal 

O Nacional encontradas no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo entre 1978 e 1985. Também será 

realizada a leitura de bibliografias sobre a história de Iraí encontradas na biblioteca do Município de Iraí 

e de dissertações de mestrado que fazem uma análise da temática indígena dessa mesma localidade. 

Além da leitura de vários autores de referência sobre a temática indígena, colonização, estrutura 

fundiária e migratória.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Trata-se de uma solicitção que diferencia-se dos demais processos de demarcação de terra da região 

norte do RS, além de ocorrer em período que teria como possíveis influências os conflitos em Nonoai 

em 1978, o que fez com que a demanda fosse anterior a Constituição de 1988. Importante destacar que, 

através dessa análise, buscamos evidenciar quais foram os fatores que influenciaram no processo  de 

reivindicação dessa área indigena.   

 

REFERÊNCIAS: 
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p.547-559, 30 jul. 2014. Semestral. Disponível em: 

<http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/1391/pdf_137>. Acesso em: 16 

jun. 2019.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESCOLHENDO O ÒKÚTA: AS PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

SOBRE O BATUQUE SUL RIO-GRANDENSE (2002 - 2016) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aléxia Lang Monteiro   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gizele Zanotto  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Dentre as marcas deixadas pelas etnias africanas partícipes do processo de formação do Brasil, as 

religiões denominadas de matriz africana e/ou afro-brasileiras são, até hoje, presentes em nosso país. 

Estes cultos, durante todo o período de escravização destas populações e também pós-abolição, 

constituíram um ponto de estruturação de comunidades negras que encontravam nas casas de religião 

representações de família, locais de refúgio e ajuda mútua. Neste âmbito das religiões afro-brasileiras, 

o Batuque se consolida a partir do século XIX,  desde o Rio Grande do Sul. O Batuque se caracteriza pelo 

culto a doze orixás e pela divisão em “lados/nações”, sendo, segundo Oro (2002), os seguintes 

destacados historicamente: Oyó, Jeje, Ijexá, Cabinda e Nagô. Este trabalho tem por objetivo apresentar 

uma revisão bibliográfica dos estudos acadêmicos realizados sobre o Batuque do Rio Grande do Sul nas 

últimas décadas, produzidos entre 2002 e 2016 para embasar o posterior estudo em Passo Fundo/RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia mobilizada para mapear os trabalhos acadêmicos acerca do objeto foi, basicamente, a 
busca pelo Assunto no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD). Foram selecionados 12 trabalhos acadêmicos nesta etapa; organizados por 
áreas, chegamos em uma maioria de trabalhos da Antropologia, - Almeida (2002), Silveira (2008), Ávila 
(2009), Abiou (2011), Emil (2013), Machado (2013), Meirelles (2014), Abiou (2016);  das Ciências Sociais 
- Kosby (2009) e Marques (2014); Artes Cênicas - Freitas (2014); e Teologia – Silveira (2014). Feitas as 
escolhas do material - analogia à escolha do okutá, pedra sagrada que irá abrigar o Orixá de cada 
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membro através de alguns rituais -, passamos a analisar sua produção por metodologia de pesquisa e 
resultados. Os trabalhos em questão foram lidos e fichados, de maneira que seguindo uma tabela 
padrão de pontos a responder sobre cada um deles, podemos perceber a principal contribuição de cada 
pesquisa para a compreensão do objeto de estudo. 
Entre as considerações já sistematizadas com tais leituras, percebemos que o Batuque desperta 
interesse pela multiplicidade de possibilidades de pesquisa auferidos: a transmissão da tradição 
batuqueira em Almeida (2002); O habitar entre um mundo ocidental e uma religiosidade de matriz 
africana em Emil (2013); Silveira (2008) com questões de gênero; A doença e a morte para os 
batuqueiros, respectivamente em Kosby (2009) e Machado (2013); O afeto e sociabilidade nas Casas de 
Religião por Abiou (2011); Marques (2014) aborda a perspectiva racial; A face política do Batuque com 
Ávila (2009) e Meirelles (2011); A energia dos orixás usada como método teatral em Freitas (2014); Uma 
visão teológica com Hendrix Silveira (2014); Convergências entre o Batuque e o culto Vodunsi no Benin, 
em Abiou (2016). 
Os autores/as convergem em alguns pontos, como acerca da hierarquia na religião; do processo 
iniciático para adentrar o Batuque e o desligamento quando o adepto morre; da transmissão do 
funcionamento das casas através da oralidade; da convivência e progressiva associação ao seu duplo, 
no caso determinado orixá, que lhe outorga hierarquias e prestígio neste âmbito; de que a perspectiva 
do adepto se molda de acordo com a da sua comunidade – cada situação que acontece cotidianamente 
passa a ser interpretada como um sinal (ou o oposto) da divindade (as doenças, a morte, p. ex.), tudo 
passa a ser visto a partir da cosmovisão batuqueira. 
Cada trabalho dos aqui relacionados representou uma diferente “janela” com vista para a mesma 
paisagem. Ao abordarem temas como gênero, política e questão racial respectivamente em Silveira 
(2008), Ávila (2009) e Marques (2014), são apontadas as possibilidades para que pesquisas se realizem 
na área da História que é, desde o princípio, o objetivo deste levantamento bibliográfico.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Das inferências ainda iniciais, destacamos uma emergente necessidade de pesquisa pela perspectiva da 

História em se tratando de Batuque. Além dessa evidência, outro destaque foi a concentração dos 

trabalhos na e sobre a cidade de Porto Alegre, deixando a descoberto a difusão e organização da religião 

no interior do estado. Nossa proposta é aprofundar a questão em pesquisas futuras, adentrando o 

ambiente batuqueiro de Passo Fundo/RS.  

 

REFERÊNCIAS: 

ORO, Ari. Religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul: passado e presente. Estudos afro-asiáticos, Rio 

de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 345-384, 2002.  

BARROS, José D´Assunção. A Revisão Bibliográfica – Uma dimensão fundamental para o planejamento 

da pesquisa. Revista de Estudo e Pesquisa em Educação, Juiz de Fora,v. 11, n. 2, jul./dez. 2009 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  Não se aplica.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MATHIAS STEFFENS (1862-1933) UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

DONO DE TERRAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Álison Wagner Gomes da Silva  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Rosane Márcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho objetiva traçar a trajetória de um sujeito exponencial de São José do Hortêncio, Rio Grande 

do Sul, durante o período histórico da Primeira República. Utilizando o paradigma indiciário nos estudos 

de micro história (GUINZBURG, 2006; LEVI, 2014), tenta-se esboçar a trajetória de Mathias Steffens, 

sujeito exponencial da imigração alemã no Rio Grande do Sul, que se revela um homem de seu tempo, 

cujo capital simbólico (BOURDIEU, 1989) possibilita o seu envolvimento nos processos de colonização 

do início do século XX no norte do Estado.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O nome do sujeito aparece inicialmente em documentos relacionados a processos de indenização de 

terras da Diretoria de Terras e Colonização do Estado do Rio Grande do Sul. As terras em questão 

abrangem a região norte do estado, ligadas nas duas primeiras décadas do século XX à Comissão de 

Terras e Colonização de Passo Fundo. O processo de indenização se dá a partir da compra de terras por 

Mathias Steffens em Lajeado e Guaporé que possuíam duplicidade dos títulos de posse. Mathias 

Steffens é referido nos documentos analisados como: professor, major, tenente-coronel, empregado 

público e escrivão distrital de São José do Hortêncio, tesoureiro e secretário da intendência municipal 

de São Sebastião do Caí e também, professor e diretor de escola em Santo Antônio da Patrulha. O sujeito 

em questão investiu em uma obra pública de São José do Hortêncio, adquiriu títulos da Empresa de 

Fibras Rio-Grandense e envolveu-se na compra das terras que geraram o processo de indenização na 

região de Passo Fundo. Sua vida pública é evidenciada através da participação em festejos municipais, 
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prestando homenagens a figuras políticas, organizando comissões do Partido Republicano em São 

Sebastião do Caí, discursando em eventos de relevância dessa comarca, bem como, compondo as mesas 

eleitorais em São José do Hortêncio e sendo responsável pelo alistamento militar da localidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível observar como a colonização se revela uma estratégia de capitalização nesse contexto, a 

partir do envolvimento do sujeito na iniciativa privada de colonização. Dessa forma, o estudo em escala 

reduzida desse indivíduo exponencial permite ver e compreender o imbricado universo de terras e 

colonização estruturado no início da República positivista rio-grandense. 

 

REFERÊNCIAS: 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução: Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 

1989. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela 

Inquisição. Tradução de Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

LEVI, Giovanni. O trabalho do historiador: pesquisar, resumir, comunicar. Revista Tempo, v.20, p.1-20. 

Rio de Janeiro: UFF, 2014. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

POLUIÇÃO SONORA: UMA VISÃO ACERCA DA 

HIPERSENSIBILIDADE AUTISTA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Álvaro Nery Ferri  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Alexandre Saggiorato 

UNIVERSIDADE: UPF - Universidade de Passo Fundo - FAC: Curso de Música (L) 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo disserta sobre as diversas paisagens sonoras que circundam o cotidiano das pessoas, 

em especial o autista com hipersensibilidade. Atualmente, a poluição sonora é a segunda causa de maior 

poluição do planeta. Ela é caracterizada pelo excesso de ruído, sendo que este é provocado por 

indústiras, meios de transporte, e outras atividades corriqueiras do mundo globalizado. Nesse contexto, 

os autistas ficam expostos aos altos níveis sonoros, o que gera grande desconforto no processamento 

sensorial, dificultando ainda mais a interação social. De tal forma, o presente trabalho busca estudar a 

repercussão da poluição sonora na vida do autista, bem como apresentar soluções para o novo contexto 

social causado pelo excesso de ruído.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No ano de 1943, o médico psiquiatra Leo Kanner descreveu o autismo infantil como um Distúrbio 

Autístico do Contato Afetivo. Desde então, o transtorno é tema de constantes estudos que, inclusive, 

mobilizam profissionais de inúmeras áreas do conhecimento. Cabe ressaltar que está ocorrendo uma 

constante elevação nas taxas de diagnóstico autista, contudo, até o momento, não existem exames 

laboratoriais que apontem a causa exata do surgimento do transtorno. Do ponto de vista nutricional, 

por sua vez, há respostas embrionárias. Isso porque, conforme estudos da pesquisadora Stephanie 

Seneff, da área de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), dos Estados Unidos da América (USA), “o glifosato causará autismo em 50% das 

crianças até 2025” (SENEFF, 2019). Portanto, há suspeita que o uso contínuo de agrotóxicos, em especial 
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o glifosato, muito utilizado na agricultura, pode impactar no desenvolvimento das novas gerações, em 

especial diagnósticos autistas. 

Em contrapartida, a poluição sonora também é um assunto que perturba a sociedade, visto que, ela 

causa mudanças devastadoras no universo sonoro, em especial pelos inúmeros dispositivos eletrônicos 

introduzidos com a chegada da Revolução Elétrica. Conforme os estudos do escritor e educador musical 

Raymond Murray Schafer (2012, p. 107) “a paisagem sonora lo-fi foi introduzida pela Revolução 

industrial e ampliada pela Revolução Elétrica que se seguiu. A paisagem sonora lo-fi surge com o 

congestionamento do som”. Dessa forma, os altos níveis sonoros como, buzinas, motores, acúmulo de 

carros, meios de transporte, músicas, entre outras atividades recreativas, acarretam intensa dificuldade 

no processamento sensorial do autista com hipersensibilidade auditiva, isto é, autistas mais sensíveis 

aos sons que a média da população. Nessa linha, é importante informar que o termo hipersensibilidade 

pode aparecer também sob outros dois aspectos: alta sensibilidade e hipersensitividade, sendo que 

ambas expressões designam o mesmo fenômeno.  

Assim, uma alternativa para melhor qualidade de vida do autista com hipersensibilidade pode estar no 

projeto acústico, que consiste, na visão de Schafer, em instigar a sociedade a ouvir novos modelos de 

paisagem sonora, panorama que precisa ser equilibrado e organizado. "O esforço final é aprender como 

os sons podem ser reorganizados, de maneira que todos os tipos possíveis possam ser ouvidos 

favoravelmente, uma arte chamada orquestração" (SCHAFER 2012, p. 330). Outro caminho, estende-se 

a área da musicoterapia, já que, a música é utilizada há anos como tratamento. Segundo Cavalieri (2011, 

p. 37), "a música proporciona a descoberta interna do indivíduo e através da prática e da escuta musical 

o homem pode encontrar-se consigo mesmo e com o meio em que e está inserido". Logo, o estudo 

recorre a música como tratamento terapêutico, afim de, conviver com os inúmeros ruídos que cercam 

o universo do autista hipersensível.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em virtude dos aspectos abordados, conclui-se que a poluição sonora é uma ameaça permanente ao 

meio ambiente e a todos que nele vivem, pois o aumento excessivo de ruído, decorrente dos avanços 

tecnológicos e industriais, causa grandes impactos na saúde das pessoas, em especial dos autistas com 

hipersensibilidade. Assim, o projeto acústico e a musicoterapia, podem contribuir para a interação e 

convívio social dos autistas hipersensíveis. 

 

REFERÊNCIAS: 

SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual 

estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente : a paisagem sonora. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Universidade Estadual Paulista, 2012. 381 p. ISBN 9788539301287. 

AGROTÓXICOS até 2025 uma em cada duas crianças será autista. Portal raízes, 2019. Disponível 

em:<https://www.portalraizes.com/agrotoxicos-ate-2025-uma-em-cada-duas-criancas-sera-autista-

afirma-cientista>. Acesso em: 28 de agos. de 2020. 
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CAVALIERI, Gerson Jaime. Desafios da Musicoterapia na Doença de Parkinson. 2.ed. Curi-tiba Paraná. 

Edição do Autor, 2011. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SATISFAÇÃO CORPORAL: AS INTERFACES DO CULTO AO 

CORPO E PENSAMENTOS DISFUNCIONAIS DE JOVENS 

MULHERES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Camine Peroza  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Vanisa Fante Viapiana 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Analisando o contexto histórico e atual da sociedade, é possível perceber o reforço da mídia acerca de 

um corpo perfeito, impondo à sociedade este padrão inalcançável e atingindo em maior parte as 

mulheres, que ao se sentirem desconfortáveis com seus corpos, acabam aderindo comportamentos que 

são, algumas vezes, nocivos à saúde, na tentativa de obter o corpo ideal e gerando um certo grau de 

sofrimento psíquico. Desta forma, este estudo teve por objetivo analisar a satisfação corporal de 

estudantes universitárias, com intuito de avaliar os impactos dos pensamentos, emoções e 

comportamentos disfuncionais na saúde mental de jovens mulheres, tendo em vista a valorização e 

culto ao corpo que existem na sociedade contemporânea.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo integra dados quantitativos e qualitativos e possui caráter descritivo e transversal. 

Participaram deste sete mulheres selecionadas por conveniência, estudantes universitárias, com idades 

entre 20 e 24 anos, sem filhos. Os instrumentos utilizados, desenvolvidos pelas pesquisadoras, foram 

um questionário que buscou analisar o nível de aceitação e satisfação corporal das mulheres, bem como 

o nível de ansiedade em relação ao corpo, e uma entrevista semiestruturada que buscou compreender 

os pensamentos disfuncionais, crenças pessoais e expectativas a respeito do próprio corpo. A pesquisa 

foi conduzida de acordo com as orientações da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
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que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Inicialmente foi realizado o convite para 

participar e apresentado o TCLE para cada participante. Após a assinatura deste, as estudantes 

responderam o questionário e então foi realizada a entrevista individual, com duração 

aproximadamente 30 minutos e que foi gravada para melhor veracidade na transcrição dos dados 

obtidos e então eliminadas. Os dados obtidos através do questionário foram analisados 

quantitativamente, a partir de uma análise de frequência (%). As entrevistas, por sua vez, foram 

analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011) e tiveram como base pressupostos teóricos 

da Terapia Cognitivo-Comportamental. De forma geral, o estudo mostra o quanto as questões sociais 

mudam a forma como as pessoas se avaliam, avaliam a receptividade do mundo e a possibilidade de 

um futuro bom. Conforme Alves et al. (2009) a cultura tem um papel fundamental na forma como o 

indivíduo se percebe,  o que faz com que os resultados obtidos sejam melhores compreendidos e 

corroborem com a ideia de Veras (2010) que o enfoque que existe no culto ao corpo na sociedade 

contemporânea altera a forma com que as pessoas se percebem e gera um aumento na insatisfação 

corporal. A análise de conteúdo resultou em três categorias definidas à priori: pensamentos, emoções 

e comportamentos. Na categoria pensamentos notou-se que as participantes apresentaram distorções 

cognitivas, como: filtro mental e leitura mental (BECK, 1997). Ainda, apresentaram pensamentos 

negativos em relação ao julgamento social e hipotetiza-se que tal percepção tem impacto direto no 

valor que dão a si e quão capazes de se sentirem amadas. Na categoria emoções foi possível observar 

emoções resultantes de crenças e pensamentos das participantes, como: sentimentos de inadequação 

social, caracterizados por vergonha e insegurança. Por fim, na categoria de comportamentos 

apareceram comportamentos evitativos e comportamentos autodestrutivos e compensatórios para 

evitar o ganho de peso. O índice de massa corporal (IMC) da maioria das entrevistadas está dentro do 

peso adequado de acordo com o Ministério da Saúde, logo, evidencia-se que a insatisfação corporal das 

entrevistadas não está relacionada com o peso em si, colaborando com a ideia de Campana et al. (2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estudar as interfaces entre o culto ao corpo e pensamentos disfuncionais nas mulheres torna-se 

importante para compreender o papel que o corpo ocupa na vida da mulher e suas implicações. Pensa-

se que o culto ao corpo pode resultar em insatisfação corporal e possíveis crenças negativas em relação 

a si e ao mundo, em jovens mulheres.  

 

REFERÊNCIAS: 

ALVES, D. et al. Cultura e imagem corporal. Motri., Santa Maria da Feira , v. 5, n. 1, p. 1- 20, jan. 2009. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011, 279 p. 

BECK, Judith S. Terapia cognitiva: Teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

CAMPANA, Angela Nogueira Neves Betanho et al. Preocupação e insatisfação com o corpo, checagem e 

evitação corporal em pessoas com transtornos alimentares. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 

22, n. 53, p. 375-381, Dez. 2012 . 
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VERAS, Aimorá L. Laus. Desenvolvimento e construção da imagem corporal na atualidade: um olhar 

cognitivo- comportamental. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro , v. 6, n. 2, p. 94- 117, dez. 2010. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): CAAE: 25280619.1.0000.5342  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

AS FACETAS DE DAENERYS TARGARYEN, UMA VISÃO 

SEMIÓTICA DA PERSONAGEM NA PRIMEIRA TEMPORADA DA 

SÉRIE TELEVISA DE GAME OF THRONES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda da Silva Veseloski  

ORIENTADOR: Otávio José Klein 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Game of Thrones é uma obra de sucesso mundial, um verdadeiro blockbuster, com centenas de milhares 

de fãs espalhados pelo mundo. A série foi baseado nos livros de George R. R. Martin, As Crônicas de 

Gelo e Fogo, e somente em 2011 David Beniodd e Daniel B. Weiss deram origem a tão famigerada série.  

Seus personagens são complexos e de alta qualidade, uma delas em específico, Daenerys Targaryen, 

terá destaque especial no presente projeto. Por meio da semiologia de Roland Barthes, visando em três 

categorias em específico, sendo elas: mito, estereótipo e poder, pretende-se analisar a trajetória da já 

citada personagem ao longo da primeira temporada da série. Esta é uma pesquisa em desenvolvimento.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Daenerys nasceu numa dinastia de centenas de anos, ela jamais foi uma simples camponesa 

desconhecida que trilhou seu caminho rumo à “fama”. Não, Dany, já nasceu dentro de uma grande Casa 

de Westeros. Não ficamos sabendo como foi sua infância, mas podemos acompanhar o seu 

amadurecimento, desde os 13 anos, até a fase adulta. Porém, neste artigo específico, vamos falar sobre 

como era a personagem no primeiro livro/temporada. 

“é uma personagem que se formaliza, por meio de vários paralelos, estereótipos 
e alusões, que fazem referência à figura da mulher, em seu processo de 
transformação. De menina, que demonstrava a fragilidade e a delicadeza da 
juventude, à mulher amadurecida, forte, batalhadora, na reconquista do seu 
trono de direito e afirmação de seu legado“(ÁLVARES, Alexandre Antônio de 
Medeiros, 2016, p.73) 
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Para analisar a sua história utiliza-se a semiologia barthesiana. Poder é a capacidade de uma elite impor 

o seu projeto de desenvolvimento a uma minoria, é o sentido de dominação. O conceito permeia as 

mais diversas áreas e os mais diversos assuntos.  E para Bobbio, no seu significado geral, “a palavra 

‘poder’ designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a 

indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a fenômenos naturais”. (BOBBIO, 1995, p. 933). Por 

tanto, o poder está em todos os espaços da sociedade, ocupados por grandes ou pequenos grupos. 

Barthes define mito como uma fala, uma mensagem, uma forma: “desde que seja susceptível de ser 

julgado por um discurso”, sem limites formais, assim tudo pode ser mito; “[...] a história transforma o 

real em discurso [...]” (BARTHES, 2001, p. 128). O mito é uso da palavra para aquilo que não alcançamos 

que não temos certeza. Nesse sentido, Barthes (2001) observa que na discursividade, a estrutura mítica 

pode ser revelada a partir de seis figuras de linguagem:  

Omissão da história: elimina o contexto vigente por trás do fato noticiado ou falado, mostrando apenas 

parte da história; Identificação: figura do discurso que procura ignorar o outro e sua diferença; 

Tautologia: procura uma solução mágica para a história em questão, sendo protegida pela autoridade 

de quem acha esta solução; Ninismo: Consiste em apontar dois caminhos como solução, mas, rejeitar 

os dois e favorecer o continuísmo da situação.  Quantificação da qualidade: figura que justifica um pelo 

outro. Impõe números para apresentar uma solução para a história. Constatação: defende uma 

hierarquia inalterável das coisas e do mundo, rótulo aquilo que é contra o atual pensamento da 

sociedade.  

Para Barthes, o estereótipo se configura quando uma palavra passa a dar, naturalmente, um sentido ou 

significado para algo: “o estereótipo é a via atual da “verdade”, o traço palpável que faz transitar o 

ornamento inventado para a forma canonical, coercitiva, do significado” (BARTHES, 1987). O 

estereótipo se configura quando uma palavra passa a dar, naturalmente, um sentido ou significado para 

algo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Daenerys é uma figura importante desta trama, podendo ser considerada uma das personagens 

principais da história. Ela representa muito bens alguns arquétipos de feminilidade ao longo de sua 

trajetória, tais como a donzela, a mãe e a puta. Estudá-la sob a perspectiva da semiologia barthesiana é 

um desafio a ser enfrentado, visto que não há artigos em questão sobre o tema. 

 

REFERÊNCIAS: 

ÁLVARES, Alexandre Antônio de Medeiros, A estratégia e os elementos narrativos da trama ficcional: 

uma análise do seriado Game of Thrones, 2016. 

BARTHES, Roland, Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

BARTHES, Roland, O Prazer do Texto, São Paulo: Perspectiva, 1987. 

BOBBIO, Norberto, Dicionário de Política, Brasília: Editora UnB, 1995  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

DESAFIOS DO ESTÁGIO CURRICULAR: O NEXJOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda da Silva Veseloski  

ORIENTADOR: Sônia Regina Schena Bertol 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O curso de Jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação, prevê a realização do estágio curricular 

obrigatório no oitavo nível da formação. O estágio deve, obrigatoriamente, ser desenvolvido dentro da 

área do jornalismo com a supervisão de um profissional formado. Antes de iniciar o estágio o aluno faz 

um projeto, o qual consiste em escolher o local onde irá estagiar, falar sobre o mesmo e, acima de tudo, 

elaborar uma proposta jornalística a ser executada ao longo deste período. Logo abaixo está o relato 

das experiências do estágio obrigatório realizado por mim no Núcleo Experimental de Jornalismo que 

tem o intuito de oportunizar aos seus estagiários uma potencialização de todo o conteúdo aprendido 

em sala de aula. O núcleo também é responsável por abastecer todas as redes sociais oficiais da 

instituição, onde cada estagiário é encarregado de um perfil, fazendo um trabalho institucional que 

inclui coberturas multimídias para diversos eventos acadêmicos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Logo na minha primeira semana de estágio propus para a professora Fabiana Beltrami, a responsável 

pela área de comunicação do programa, a criação de uma página na rede social Facebook para o 

Programa de Extensão ComSaúde. O programa até então, não possuía nenhum espaço além do blog e 

das redes oficiais da instituição. Não havia tempo para solicitar para o Núcleo de Publicidade de 

Propaganda as peças gráficas, por isso, eu mesma criei o avatar e a capa. Logo após surgiu a pergunta: 

o que publicar? Não havia conteúdo sendo feito, tudo continuava parado devido à pandemia, então 

surgiu a ideia de criarmos pequenos programetes para o Whatsapp com informações sobre a saúde. 

Mais uma vez fiz a arte para o programa que se chama Antivírus, ele ainda está em desenvolvimento e 

será publicado em breve. 
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Combinou-se então que os conteúdos que entrariam na página seriam conteúdos já publicados no blog 

ComSaúde e demais conteúdos criados especificamente para a página. A página foi ao ar no dia 16 de 

junho, no período avaliado ela contava com um total de 162 curtidores e cinco publicações – destas 

quais duas são minhas. O projeto ainda está no começo, dando os primeiros passos, mas isso já é o 

suficiente para saber que ele não só era necessário, como também tornou-se um espaço para aqueles 

que fazem do Programa terem uma voz. 

A professora Nadja Hartmann, coordenadora do núcleo, propôs uma matéria especial sobre o 

coronavírus. Fiquei responsável de fazer uma matéria sobre a saúde mental de quem está de 

quarentena. Além de auxiliar na feitura e edição de facecards. Uma das minhas outras funções era “ser” 

o Twitter da UPF. Esta é uma função que demanda bastante responsabilidade, alto conhecimento em 

redes sociais e um pouquinho de intuição. Cada rede social tem suas características e suas demandas 

específicas, seus públicos e nichos são divergentes uns dos outros, e é necessário que você conheça 

bem o seu público para lidar da maneira mais correta possível para com ele. O Twitter, por sua vez, é 

uma “rede social ou ferramenta de microblogging, Twitter, tem como princípio norteador: o 

instantâneo, a informação que está acontecendo aqui e agora” ELY, Maria Eduarda, 2018, p. 19. 

A primeira coisa a se fazer foi diagnosticar como estava a rede. O público que acompanha o perfil da 

UPF nesta rede social é composto, por alunos, egressos e professores. Sendo assim, este mesmo público 

consome informações sobre a instituição. Em períodos considerados normais se faz um tweet a cada 15 

minutos, todos eles com notícias ou tutoriais de informações. Porém, em tempos de pandemia, 

primeiramente quase não se havia notícias da UPF. Aos poucos a periodicidade das notícias foi ficando 

mais regular e assim consegui criar um padrão: um tweet a cada hora. O próximo passo, sendo este 

também diário, era responder e monitorar as perguntas e citações que envolviam a UPF. Fazer a 

“ronda”, trata-se de checar todas as menções que envolvem a Universidade, todas as citações diretas 

ou indiretas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Atuar no Nexjor durante esse período tão atípico tornou-se um desafio, pois tudo o que eu aprendi 

anteriormente foi posto em prática mais uma vez, mas agora ia muito além de fazer uma cobertura ou 

tweetar. Os professores não estavam mais presentes em tempo integral ao nosso lado, eles estavam 

disponíveis de forma remota, todavia muitos dos trabalhos exigiam pró-atividade e autonomia.  

REFERÊNCIAS: 

ELY, Maria Eduarda, A persona como capital simbólico nas redes sociais digitais, 2018. Acesso em 23 

de agosto, disponível em: http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1540 
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ANEXOS 

TABELA 1: Total de atividades desenvolvidas  

 

IMAGEM 1: Facecard dos programetes                       IMAGEM 2: Reportagem sobre a saúde mental 

                

IMAGEM 3: Nota para o Facebook                                IMAGEM 4: Tweet retirado do perfil da UPF 

              

Coberturas 5 

Reportagem 1 

Nota 1 

Facecards 20 

Tweets (em média) 450 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A TUTELA JURÍDICA DOS ANIMAIS: O NECESSÁRIO 

RECONHECIMENTO DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS COMO 

SUJEITOS DE DIREITOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Vivian  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa abordar a possibilidade de reconhecer os animais não humanos como titulares 

de direitos subjetivos, tendo em vista a capacidade de sofrimento dos mesmos. O tema revela-se 

oportuno em face da fragilidade que os animais não humanos apresentam frente aos seres humanos e 

da impossibilidade de defesa por meios próprios, visto que há uma relação de interdependência 

existente entre as espécies. Busca-se analisar a visão civilista que enquadra os animais na categoria de 

objeto e, em contrapartida, as possibilidades de incluí-los em uma nova condição jurídica. Para tanto, 

analisa-se as posições doutrinárias sobre o tema e os possíveis novos status jurídicos dos animais. Ainda, 

analisam-se as normas presentes no ordenamento jurídico e os diversos estudos ético-filosóficos, para, 

enfim, definir qual o devido enquadramento dos animais não humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os seres humanos são sujeitos de direito que dispõem de todas as garantias expressas na legislação 
brasileira, enquanto que os animais não humanos são considerados meros objetos. Todavia, estudos 
comprovam que os animais possuem sentimentos, inteligência, memória e outras capacidades como os 
humanos. Desta forma, percebe-se que os animais são mais semelhantes aos humanos, do que as 
coisas. Por esse motivo, utilizando o método dialético e por meioda pesquisa bibliográfica, pretende-se 
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refletir sobre um novo tratamento jurídico aos animais não humanos para conceder-lhes o status de 
sujeitos de direitos. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, como eles poderiam ser considerados? 
Daniel Lourenço expõe três soluções para elucidar esse questionamento: a criação de um novo status 
jurídico para os animais, no qual eles fariam parte de uma categoria intermediária entre os sujeitos de 
direito e os objetos de direito, ou seja, criar uma espécie de terceiro gênero; a personificação dos 
animais, em que eles integrariam a categoria jurídica de “pessoa”, equiparados aos absolutamente 
incapazes; a utilização da teoria dos entes despersonalizados assim, os animais fariam parte da categoria 
jurídica de “sujeitos de direito”, tal como os entes despersonificados (2008, p. 485). 
Uma das justificativas mais comuns para a defesa dos animais como sujeitos de direito é a de que, assim 
como as pessoas jurídicas que desde o momento em que registram seus atos constitutivos em órgão 
competente passam a ter seus direitos de personalidade reconhecidos e podem pleitear seus direitos 
em juízo, os animais também, poderiam ser sujeitos de direitos em razão das normas que os tutelam. 
Mesmo que não tenham capacidade de comparecer em juízo para reivindicá-los, contam com a ordem 
legal que atribui ao Ministério Público a competência de representá-los, como se fossem os humanos 
incapazes (DIAS, 2006, p. 150). 
Para se efetivar a proteção dos interesses dos animais não humanos além de uma reforma no 
ordenamento jurídico, é necessária uma mudança no modo como a sociedade trata esses seres, 
afastando-se os ideais antropocêntricos que ainda dominam as relações entre essas espécies. A ideia 
de direitos dos animais constitui uma matéria que se sujeita a muitos debates, pela sociedade e pelo 
direito, pois ambos desempenham o papel fundamental no processo de inserir tais seres na esfera de 
consideração moral e jurídica. Entretanto, seja qual for a melhor forma a ser escolhida deve-se lembrar 
que o motivo essencial para que os animais não humanos sejam inseridos na esfera de consideração 
consiste na sua qualidade de serem seres capazes de sentir sensações e sentimentos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, observa-se que os animais merecem uma consideração jurídica mais adequada, a fim de 

serem elevados ao status de sujeitos de direito. Assim, em resposta a problemática constatou-se que 

há a possibilidade de conferir o status de sujeitos de direito aos animais não humanos, sendo cabível 

essa proteção por meio do instituto da incapacidade jurídica, igualando esses seres às pessoas 

incapazes de exercer os seus direitos, que têm seus interesses representados em juízo.  

 

REFERÊNCIAS: 

DIAS, Edna Cardozo. Os Animais como Sujeitos de Direitos. Revista Brasileira de Direito Animal. Vol. 1. 

Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006. 

LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos animais: fundamentação e novas perspectivas. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PROBLEMÁTICA DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS E O 

PRINCÍPIO DO ESTADO LAICO NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 

LIBERDADE RELIGIOSA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Rita da Rosa dos Santos Moreira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa investigar se o ensino religioso nas escolas viola o princípio do estado laico, 

estabelecido na Constituição Federal. Justifica-se a importância da pesquisa, por estar relacionada com 

direitos e princípios constitucionais, como a educação, a liberdade de religião e o estado laico, bem 

como pelas diversas divergências em torno da temática. Para tanto, estudou-se o direito à educação, a 

liberdade de religião, a regulamentação do ensino religioso nas escolas, o princípio do estado laico, bem 

como as correntes que fundamentam a discussão.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

A educação representa um direito social fundamental, que está relacionado com a aquisição de 
conhecimento e se revela um dos principais caminhos para o exercício da cidadania. O direito à 
educação possui estreita relação com os princípios da liberdade de religião e do estado laico. A liberdade 
religiosa, que é um desdobramento da liberdade de pensamento, representa a faculdade que o ser 
humano possui de escolher um deus e o adorar, conforme as suas crenças e convicções (FERREIRA, 
1998, p. 102). Esse direito está positivado na Constituição Federal no artigo 5º, inciso VIII, que dispõe 
que ninguém poderá ser privado de direitos em face da escolha de uma religião. Dessa forma, em todo 
o território nacional impera a liberdade de exercer a religião sem retaliações (SILVA, 2014, p. 244).  
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Destaca-se que, existe a possibilidade do ensino religioso nas escolas. Para tanto, a Constituição Federal, 
em seu artigo 210 , §1º, permite o ensino religioso nos colégios de ensino fundamental, mas com 
matrícula facultativa aos alunos, de acordo com a liberdade de religião e com o princípio do estado laico 
(MORAES, 2014, p. 49). Em face disso, os alunos poderão escolher, juntamente com seus responsáveis 
legais, se querem se matricular nessa disciplina, que não poderá ater-se apenas à uma religião, mas sim 
difundir o pluralismo religioso e combater a intolerância religiosa. Nesse viés, cria-se a contraovérsia da 
escola assegurar ou não a liberdade religiosa de cada aluno. 
 Ainda, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina a inclusão dessa matéria no currículo 
escolar como facultativa, para garantir a disseminação da diversidade religiosa e cultural  brasileira, bem 
com proíbe qualquer forma de prosetilismo (GONÇALVES, 2015, p. 2-6). Diante da liberdade de crença 
religiosa e do ensino religioso nas escolas, fundamenta-se o princípio do Estado laico, ou seja, a 
imparcialidade e a neutralidade que o Estado deve adotar em face de questões religiosas. O dispositivo 
constitucional que embasa a laicidade estatal é o artigo 19, inciso I, que veda expressamente aos entes 
da federação adotar uma religião específica ou proibir o exercício da religião. Logo, o Estado não pode 
aderir a uma crença singular, mas deve aceitar e amparar todas as religiões, inclusive o ateísmo (DINIZ, 
2010, p. 9).   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, constata-se que o ensino religioso nas escolas não viola o princípio do estado laico, pois o 

Estado deve ser neutro quanto as questões religiosas, para que, na medida do possível, a escola possa 

difundir o pluralismo e combater a intolerância religiosa. Ainda, o fato da matéria ser facultativa, faz 

com que alunos e seus responsáveis legais tenham o direito de escolher em matricular ou não nessa 

disciplina, respeitando, com isso, o direito fundamental de liberdade religiosa. 

 

REFERÊNCIAS: 

DINIZ, Debora. Laicidade e ensino religioso nas escolas públicas: o caso do Rio de Janeiro. Disponível 

em: <https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/search/run>. Acesso em: 19/08/2020.  

FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

GONÇALVES, Antônio Baptista. O ensino religioso e o Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

Disponível em: <https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/search/run>. Acesso em: 17 de 

dezembro de 2019. 

MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL. 30º ed. São Paulo: Atlas S.A., 2014.  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência                    ( ) Relato de Caso 

 

A TUTELA ANTECIPADA E OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: 

A (DES) NECESSIDADE E A (I) LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES RECEBIDOS ATRAVÉS DA TUTELA ANTECIPADA 

POSTERIORMENTE REVOGADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Flávia Garcia Fagundes  

CO-AUTORES: 

ORIENTADOR: Edimara Sachet Risso  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

 

INTRODUÇÃO  

Diante da grande demanda de ações previdenciárias e, o seu grau de importância, faz-se necessário 

demonstrar se há a necessidade e a legalidade da devolução dos valores recebidos através da tutela 

antecipada, que venha a ser posteriormente revogada. A “Tutela de Urgência” é um instituto para 

antecipar um provável resultado da ação. Requerer a tutela de urgência nas ações previdenciárias dá-

se razão pela qual os benefícios têm caráter alimentar e, também, porque o lapso temporal pode colocar 

em risco o direito do beneficiário. Como a tutela de urgência é provisória, ela pode ser revogada ou 

modificada no curso do processo, tornando possível a necessidade da devolução das prestações 

recebidas pelo segurado aos cofres públicos. O presente trabalho irá analisar as divergências existentes 

entre os entendimentos da jurisprudência e da doutrina, motivadoras de dúvidas fundadas quanto à 

legalidade ou não da devolução desses valores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O novo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) surgiu para simplificar os procedimentos judiciais 

de acordo as necessidades do atual momento histórico, social e com base no contexto do Estado 

Constitucional, tendo como uns dos princípios a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica.  
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As tutelas provisórias têm como objetivo eliminar os riscos de dano ou injustiça decorrentes dos males 

do tempo, sempre longo, dos processos judiciais. De acordo com Bueno as técnicas das tutelas 

provisórias giram “em torno da presença da “urgência” ou da “evidência”, prestar tutela jurisdicional, 

antecedente ou incidentalmente, com base em decisão instável (por isto, provisória) apta a assegurar 

e/ou satisfazer, desde logo, a pretensão do autor” (2016, p. 266). Conforme explica Sarau Júnior (2014) 

é possível utilizar o instituto de tutela antecipada no Processo Judicial Previdenciário. Assim, como é 

possível revogar a tutela antecipada, o beneficiário corre o risco de precisar devolver os valores 

recebidos das prestações previdenciárias, causando divergências quanto à devolução ou não desses 

valores.  

O principal argumento aplicado em desfavor da devolução dos valores recebidos é o da premissa da 

irrepetibilidade por causa da natureza alimentar dos benefícios requeridos. Nesse sentido, de acordo 

com a Constituição Federal, em seu artigo 100, §1º, dispõe que as verbas previdenciárias possuem 

natureza alimentar. Além de a natureza alimentar, Balduino (2020) explica que a irrepetibilidade não 

decorre apenas da natureza alimentar, mas também da boa-fé e da segurança jurídica, princípios do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Apesar do Supremo Tribunal Federal (STF) possuir entendimento anterior pela irrepetibilidade dos 

valores recebidos através das verbas previdenciárias recebidas por tutela antecipada posteriormente 

revogada, em virtude de a natureza alimentar das verbas e com base na boa fé do beneficiário; a 

orientação mudou a partir da ARE 722421, sendo que, o egrégio Tribunal decidiu pela não 

admissibilidade de tais casos por se tratar de matéria infraconstitucional, deixando a partir de então, a 

solução a cargo do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

O posicionamento foi uniformizado no âmbito do (STJ) através da Discussão do Tema Repetitivo de n.º 

692 tendo como Leading Case o REsp nº 1.401.56032. O problema em julgamento foi a proposta de 

Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 

692/STJ, com relação à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente 

revogada e a tese firmada foi de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação 

a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”. Importante ressaltar que o STJ, em 

03/12/2018, afetou a Pet 12482/DF e a tese firmada na discussão do Tema 692 está atualmente em 

revisão, inclusive, com a determinação de suspensão de todos os processos sem trânsito em julgado.  

Assim, a partir da análise jurisprudencial, verifica-se que o entendimento atual do STJ é na necessidade 

de devolução dos valores recebidos através da antecipação de tutela posteriormente revogada, sendo 

que, os principais argumentos do STJ é a precariedade da tutela antecipada, a previsão legal do art. 115 

da Lei 8213/91 sobre o pagamento indevido, e a proibição ao enriquecimento sem causa ante o erário 

público conforme a Lei n.º 8.429/1992.  

Do exposto acima, verifica-se que a recente posição do STJ está de acordo com os ditames da tutela 

antecipada no CPC/2015, assim como as demais leis. 

Ademais, espera-se do Poder Judiciário, a devolução aos cofres públicos dos valores pagos 

indevidamente aos litigantes beneficiários, assim como, o cumprimento de análises mais criteriosas das 
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postulações antecipatórias, como o objetivo de evitar lesão ao patrimônio público, e 

consequentemente lesão à sociedade de um modo geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Diante do brevemente exposto nesse trabalho, pode-se concluir que o caráter provisório da tutela 

antecipada implica em sua possível reversibilidade ao final da demanda, o que gera uma série de 

consequências ao beneficiário e à administração pública, sendo, portanto, necessário evitar lesão ao 

patrimônio público para promover o equilíbrio e a ordem social que é interesse de toda a sociedade.  

 

REFERÊNCIAS 
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SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Curso de processo judicial previdenciário. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Método,2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo                    (    ) Relato de Experiência                    (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE PESQUISA RELENDO PASSO FUNDO: A 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Juliani Kempf 

COAUTORES: Isadora Côcco Tonello e Aline Remont Soranzo 

ORIENTADOR: Greice Barufaldi Rampanelli  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto de pesquisa Relendo Passo Fundo tem como finalidade o levantamento e o mapeamento do 

patrimônio histórico da cidade de Passo Fundo, e foi desenvolvido a partir dos eventos de percursos 

urbanos guiados, promovidos pelo projeto de extensão Viva!emau. 

A cidade de Passo Fundo tem grande importância histórica e com importante colonização no século XIX, 

a partir dos jesuítas e tropeiros que passavam pela região com suas devidas atividades, resultando na 

colonização da área (TEDESCO e SANDER, 2002). Após o estabelecimento desse povo no local, a 

consolidação urbana começa a acontecer, onde surgem as primeiras edificações construídas na região, 

ou seja, possuem um valor histórico muito grande, e não devem ser esquecidas. O objetivo principal do 

projeto é compreender, a partir daí, os processos de urbanização e expansão que se desenvolveram, 

bem como promover a valorização dos espaços de significação histórica e arquitetônica e a sua 

preservação. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Com o crescimento da cidades e o aumento da população, o impulso em desenvolver as áreas urbanas 

desconsiderou a implantação de um urbanismo adequado. Passo Fundo carece de uma consciencia 

patrimonial que entenda a importancia da preservação do seu patrimônio histórico, seja ele material 

ou imaterial. Resgatar o entendimento da história é uma forma de aumentar as possibilidades de 
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construção de identidade, memória e significados à sociedade, para ampliar a apropriação da cidade, 

valorizando e compreendendo os esforços e os interesses que provocaram o seu desenvolvimento. 

Com o intuito de ampliar o resultado obtido pelo Inventário do Patrimônio Arquitetônico de Passo 

Fundo, entregue para a Prefeitura Municipal em 2012 (FRANDOLOSO; RAMPANELLI; WICKERT; 2012), e 

sistematizar as informações dos espaços e das edificações de significação histórica e arquitetônica da 

cidade, o projeto de pesquisa é concretizado a partir do método hipotético dedutivo, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, e com a metodologia de análise histórica, descritiva, argumentativa e 

dialética, com base em pesquisas biográficas, documental e informativas. 

As edificações são avaliadas a partir de levantamento a campo, analisando as características das 

edificações, estas aplicadas em uma tabela pré-definida, com os seguintes itens: identificação (número 

da quadra e número do lote da edificação); endereço (localização da edificação); uso da edificação 

(residencial, comercial, misto, institucional, serviço e lazer); conservação (como está a conservação a 

partir da estética e qualidade da construção, boa, regular ou ruim); preservação (como está a 

preservação em relação as características estilísticas da edificação); implantação (como a edificação está 

inserida no lote, se possui recuo frontal, lateral ou se está no alinhamento do terreno); associação 

(edificação única ou um conjunto, associada); testada (tamanho do lote, pequeno, médio ou grande); 

localização (se o lote está localizado em esquina ou meio de quadra); tipo de rua (rua principal ou 

secundária); entorno (como é o entorno dessa edificação, tradicional ou não tradicional); material 

(alvenaria, madeira ou misto). Os estudos acontecem por etapas referentes à divisão das zonas 

correspondentes ao processo de expansão urbana e partem da ocupação inicial até os dias de hoje, em 

períodos definidos com intervalos de 10 anos. 

Iniciou-se o levantamento pela zona 1, constituída de 53 quadras. Foram inventariadas e mapeadas 345 

edificaçõe com características estilísticas e históricas relevantes para a cidade. Verificou-se que algumas 

edificações sofreram descaracterização ao longo do tempo, enquanto outras mantém suas marcas 

estilísticas preservadas. Ambas situações foram consideradas, pois entende-se que são igualmente 

importantes como representantes da história da cidade, que segue seu desenvolvimento baseado na 

atualização da arquitetura e do urbanismo em conjunto com a história e a cultura da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados evidenciam o histórico de evolução urbana de Passo Fundo, sua composição formal, 

estilística, cultural e arquitetônica junto dos modos de construir e os materiais comumente utilizados. 

Identificou-se uma desatenção sobre as construções históricas, reforçando a necessidade da inserção 

dessa pesquisa na comunidade, a fim de resguardar a memória afetiva e a valorização desses espaços. 
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ANEXOS  

Mapa da zona 1 delimitada pelo Projeto de Pesquisa para levantamento da cidade Passo Fundo. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA POSSIBILIDADE PARA 

TRATAMENTO DE CONFLITO NAS ESCOLAS 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Angélica de Fátima Schneider  

COAUTORES: Linara da Silva 

ORIENTADOR:      Vinicius Francisco Toazza      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa com o tema Justiça Restaurativa - uma possibilidade para tratamento de conflitos 

na escola, justifica-se em razão do crescente número de conflitos ocorridos nas escolas. Neste sentido, 

a Justiça Restaurativa poderá contribuir para a resolução destes conflitos que envolvem pessoas que 

possuem relação na comunidade escolar, o que facilita a abordagem e sensibilização dos envolvidos. O 

tema em questão é conhecido pela maioria dos profissionais da educação, no entanto, existem 

dificuldades em se apropriar da Justiça Restaurativa como caminho para tratar os diferentes conflitos 

ocorridos em uma escola, pois falta esclarecimento sobre quais conflitos são situações de indisciplina e 

quais conflitos são objetos da Justiça Restaurativa.  O objetivo geral desta pesquisa é identificar os 

principais desafios para consolidar a Justiça Restaurativa enquanto um instrumento de tratamento de 

conflitos nas escolas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O tema será abordado por meio de um breve histórico da Justiça Restaurativa no Brasil, Justiça 

Restaurativa nas escolas e Práticas Restaurativas no ambiente escolar. 

O movimento em prol da Justiça Restaurativa surgiu a partir dos anos 70, porém apenas no ano 2002, 

através da Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, divulga os Princípios 

Básicos para a utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal. De acordo com esta 

resolução, processos restaurativos são quaisquer processos onde vítima, ofensor ou outro indivíduo da 

comunidade que foram afetados pelo conflito, possam participar de forma ativa na resolução das 
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questões oriundas deste conflito, com a ajuda de um facilitador. Formalmente no Brasil, em 2005, foi 

elaborado o projeto Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro, por meio da 

Secretaria da Reforma do Judiciário e do Ministério da Justiça, juntamente com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, apoiaram três projetos-piloto de Justiça Restaurativa. Este projeto 

tornou-se referência nos estudos e práticas do novo modelo de Justiça. Mais recentemente, a resolução 

225/2016 CNJ dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e 

dá outras providências. 

Sendo a escola palco de diferentes conflitos, sejam estes de relacionamento, origens, sexos, etnias, de 

condições socioeconômicas ou culturais, faz se necessário que todos na escola estejam preparados para 

o enfrentamento das diferenças e das tensões próprias do relacionamento das pessoas que convivem 

diariamente nestes ambientes, onde muitas vezes esses conflitos geram dissenso, desarmonia ou 

desordem (MPSP,2012, p.20). 

A escola é o local mais apropriado para o início da prática da Justiça Restaurativa, pois desde cedo os 

professores buscam incorporar valores restaurativos, corrigindo condutas antissociais em seus alunos, 

impedindo que essas condutas futuramente busquem solução no Judiciário. Solucionar um conflito em 

sua origem é promover uma cultura restaurativa. (SILVEIRA; SILVA; PASSAMANI; et al, 2011, p.07). 

As práticas restaurativas no contexto escolar são extremamente vantajosas visto que possibilitam 

mudanças diretas nas relações, levando as pessoas envolvidas a uma abordagem colaborativa, inclusiva, 

resgatando o diálogo, a conexão e a comunicação entre os alunos, familiares, comunidade e redes de 

apoio (MPSP, 2012, p.09). 

Ao lidar com os conflitos de forma diferenciada é possível desafiar os tradicionais padrões punitivos, 

encarar os conflitos como oportunidades de mudança e de aprendizagem, ressaltando os valores da 

inclusão, da solidariedade, do pertencimento e da escuta (MPSP, 2012, P.09). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, para implantar a Justiça Restaurativa na escola como ferramenta de mediação, é necessário 

a participação de todos, docentes, discentes, profissionais das equipes técnicas e apoio das familias, 

possibilitando assim, resultados sólidos e sustentáveis no tratamento dos conflitos,  permitindo que a 

vitima demonstre ao infrator o seu real prejuízo e repare o dano, a responsabilização do agressor será 

definida com sua participação, de forma preventiva e educativa. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução Nº 225 de 31/05/2016. Disponível em: 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2289 Acesso em: 30 de agosto 

2020. 

SÃO PAULO (ESTADO), Ministério Público. Curso de Introdução à Justiça Restaurativa para Educadores, 

2012. Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/spec/wp-content/uploads/2013/02/Manual-

Pr%C3%A1tico-de-Justi%C3%A7a-Restaurativa-Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico.pdf  Acesso em 25 de 

agosto de 2020. 



 
 

  

P
ág

in
a 

9
2

2
 

SILVA, Linara; FARIAS, Jaice Lourdes. O Papel da Mediação e da Justiça Restaurativa no tratamento de 

conflitos escolares. In: Eliane Thaines Bodah. (Org.). Conversa Entre Educadores – Diversidade de 

Saberes. 1ª ed. Passo Fundo: Projeto Passo Fundo, 2016, v.,p.55-74 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EDUCAÇÃO PARA ALÉM DOS FINS LUCRATIVOS: A 

FILOSOFIA E A PEDAGOGIA SOCRÁTICA COMO PRINCÍPIO 

FORMATIVO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Angélica Schmitt da Silva.   

COAUTORES: Diocélia Moura da Silva. Altair Alberto Fávero.  

ORIENTADOR: Altair Alberto Favero.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O cenário social e educacional que se apresenta, pautado pela lógica do capital, desvela uma 

problemática que desemboca na diluição dos valores sensíveis, críticos e humanistas das capacidades 

humanas. Fato que deslegitima os objetivos da educação por tornar-se um contrassenso aos princípios 

formativos e, porque, definitivamente, a educação não deveria ser instrumentalizada para produzir 

sujeitos dóceis ao sistema neoliberal. Por este prisma, o objetivo do trabalho consiste em problematizar 

os perigos que um currículo centrado numa visão instrumental e na racionalidade lucrativa pode causar 

à formação das capacidades humanas e apontar a importância da pedagogia socrática e da filosofia 

como princípio de fortalecimento destas capacidades.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pergunta norteadora do estudo, apresenta-se da seguinte forma: como a filosofia e a investigação 

socrática tornam-se princípios formativos indispensáveis para a educação escolar e para o 

desenvolvimento das capacidades humanas? Neste sentido, procura-se defender um ensino 

humanizado e preocupado com a formação cidadã e democrática, conforme  defende Martha 

Nussbaum (2005; 2012; 2015): uma pedagogia embasada em capacidades socráticas, em que se 

mantenha nos currículos o conhecimento filosófico e que este seja um potencializador para 

transformação de sujeitos democráticos. Pois, é através de um ensino preocupado com a formação 
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humana que as sociedades poderão evoluir de forma democrática, e bem diferente do que o ensino 

para o lucro visa, uma formação competitiva e voltada para a produção de capital.  A nossa proposta de 

trabalho classifica-se como pesquisa de natureza básica, quanto a abordagem do problema é qualitativa, 

quanto aos seus procedimentos técnicos caracteriza-se como estudo bibliográfico. E adota-se como 

metodologia, o método fenomenológico. 

Conforme ressaltam Fávero, Centenaro e Santos (2020, p. 1),  "a exclusão/flexibilização da filosofia pelas 

reformas curriculares se apresenta como uma das faces do ataque ao pensamento reflexivo", 

ocasionado por um conjunto de reformas que estão em curso no Brasil. Nesse contexto, tanto a Reforma 

do Ensino Médio quanto a BNCC, representam um retrocesso ao pensamento reflexivo. 

Esse processo de ataque ao pensamento reflexivo por meio do enfraquecimento das humanidades e 

fortalecimento da mentalidade lucrativa tem sido frequente não só no Brasil. Como destacam Fávero, 

Centenaro e Santos (2020, p.5), "é importante ressaltar que o problema do desaparecimento silencioso 

das humanidades nos currículos da educação básica não é exclusividade do caso brasileiro, mas integra 

um conjunto de políticas influenciadas por organismos multilaterais".    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho busca enfatizar o contrassenso que representa a educação que tem como principal função a 

produção do sujeito neoliberal, a problemática cunhada pela  eliminação da filosofia e do pensamento 

reflexivo do currículo e a necessidade do desenvolvimento das capacidades humanas. Neste sentido nos 

reportamos a importância da filosofia e da pedagogia socrática para a educação e para o 

desenvolvimento das capacidades humanas como proposta de educação que vai além dos fins 

lucrativos.  

 

REFERÊNCIAS: 

FÁVERO, Altair Alberto; CENTENARO, Junior; SANTOS, Antonio Pereira. Reformas curriculares e o ataque 

ao pensamento reflexivo: o sutil desaparecimento da filosofia no currículo da Educação Básica no Brasil. 

REFilo - Revista Digital de Ensino de Filosofia, Santa Maria, periodicos.ufsm.br/refilo, v.6 - 2020. 

Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/refilo/article/view/42599  

NUSSBAUM, Martha. El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en lá educación 

liberal. Barcelona: Paidós, 2005 - Cap. 1 p. 35-74.  

NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: porque a democracia precisa das humanidades. São Paulo: 

Martins Fontes, 2015.  

NUSSBAUM, Martha. Crear Capacidades. Barcelona: Paidós, 2012.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(xxxx) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DO 

GAÚCHO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Anna Luzia Charrinho Pereira  

COAUTORES: Josieli Marina Migon, Lucas Cervieri, Valeria Marcon Astolfi, Andressa dos Santos 
Scorsatto, Jenifer Zancanaro Girotto, Heloisa Girotto da Silva, Júlia Zeni Pires, Marciélen Frattini, Diana 
Helena Rapkiewicz, Raul Girardi de Almeida, Larissa Corrent Roncato, Allam Henrique Vargas Lopes, 
Bruno Nardin Novello, Juliana Polesello, Amanda Goebel de Morais, Andrégis Bosa Cezarotto, Dyovana 
Bernieri. 

ORIENTADOR: Dra. Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sabendo que a pandemia de COVID-19 impacta a saúde mental da população e, considerando as 

medidas preventivas de isolamento social empregadas mundialmente, o presente projeto de pesquisa 

busca conhecer os efeitos da pandemia na saúde mental da população do Rio Grande do Sul. 

Desenvolvido coletivamente na disciplina de Pesquisa em Psicologia, do curso de Psicologia da 

Universidade de Passo Fundo, realizar-se-á um estudo quantitativo, com design de levantamento, tendo 

como instrumento de coleta de dados um questionário hospedado no Formulários Google e objetivando 

uma pesquisa descritiva. A amostra alvo é de 3000 pessoas residentes no RS. Justifica-se a importância 

de se desenvolver um trabalho de campo, que ao mesmo tempo insere os acadêmicos na prática da 

pesquisa científica e postula estratégias para compreender e intervir na realidade pesquisada. A partir 

dos resultados, buscar-se-á discutir os achados à luz da literatura pertinente, de modo a responder a 

problemática da pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, China. O 

primeiro caso brasileiro foi em fevereiro. Em março, o surto passa a ser considerado pandemia. Em 18 
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de junho de 2020 foram 983.359 casos confirmados no Brasil (47.869 mortos). No Rio Grande do Sul,  

17.822 casos confirmados e 406 mortes.  

As recomendações dos órgãos de saúde para desacelerar o contágio do vírus são intrinsecamente 

estressoras e interferem diretamente na rotina: a quarentena implica afastamento de amigos e 

familiares, fechamento de escolas, empresas e locais públicos e incerteza quanto ao tempo de 

distanciamento. Isso acarreta a vivência de situações desagradáveis que podem ocasionar impactos na 

saúde mental da população. Pesquisas realizadas na China, evidenciaram durante a epidemia, sintomas 

de ansiedade, depressão e estresse. Outro estudo com 52 mil chineses, apontou estresse, depressão, 

compulsões, ansiedade, prejuízos no funcionamento social, além de evitação e sintomas físicos, como 

resposta ao estresse ocasionado pela pandemia, principalmente em mulheres, idosos, migrantes, e 

pessoas com maior nível educacional. 

 As intensas repercussões da crise desencadeada pela COVID-19 no funcionamento social tem potencial 

de impacto na saúde mental da população. Sendo assim, quer-se conhecer os efeitos da pandemia da 

COVID-19 na saúde mental da população sul rio-grandense. Para tanto, realizar-se-á um estudo com 

design de levantamento, tendo como objetivo uma pesquisa quantitativa e descritiva, já que buscamos 

descobrir precisamente a resposta da problemática de pesquisa, caracterizando-a, analisando e 

correlacionando fatos e fenômenos sem manipulá-los.  

A proposta desta pesquisa visa aplicar o questionário online para 3000 pessoas no Rio Grande do Sul de 

modo não-probabilístico, escolhendo sujeitos no formato “bola de neve” e por conveniência, uma vez 

que os participantes serão convidados através de redes sociais a participarem de um questionário online 

padrão. Os critérios para a participação no estudo são residir no Rio Grande do Sul e ter idade igual ou 

superior a 18 anos. 

Os sujeitos que participarem, terão declarado aceite ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Sendo do desejo do participante, poderá divulgar o link do questionário para seus pares. Quem 

aceitar os termos da pesquisa expressos no TCLE terão assegurados o seu anonimato e o sigilo sobre as 

informações obtidas. Não solicitar-se-á quaisquer identidades pessoais, levantando apenas dados gerais 

sócio-demográficos. 

O estudo foi planejado em uma disciplina de graduação, no curso de Psicologia da Universidade de Passo 

Fundo, com a colaboração de todos os acadêmicos da disciplina 2020/1 de Pesquisa em Psicologia. 

Trata-se de um projeto de pesquisa realizado de forma coletiva e que incentiva a iniciação científica na 

universidade. A pesquisa de campo está em andamento, e em torno de um mês, possivelmente teremos 

atingido o número total da amostra investigada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao se conhecer os efeitos da pandemia na população, quer-se  contribuir com pesquisas científicas do 

RS que apoiem medidas interventivas em saúde mental, fundamentais,  mediante a situação de 

emergência em saúde que estamos vivenciando. Os dados do estudo ao serem analisados e publicados, 

poderão elucidar as consequências do estress da pandemia sobre os gaúchos, bem como nortear o 

desenvolvimento de ações necessárias ao fortalecimento da saúde coletiva da polulação do Rio Grande 

do Sul.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(xxxx) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DAS CORES NAS PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER E 

AS DIFERENÇAS NA EXPRESSÃO DA AFETIVIDADE EM 

MULHERES E HOMENS: ESTUDO PRELIMINAR  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Anna Luzia Charrinho Pereira  

COAUTORES:  Isabela Colussi Diehl 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Silvana Alba Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) é um instrumento projetivo não verbal de avaliação das 

características da personalidade, baseia-se na escolha das cores e na sua organização sobre o esquema 

de três pirâmides.  As cores estão associadas a sentimentos e seu uso no preenchimento das pirâmides 

revelam aspectos afetivos importantes. Estudos que compararam mulheres e homens descrevem que 

as mulheres utilizaram mais tons claros enquanto os homens demonstram preferência por tons escuros, 

o que denota nas escolhas a interferência cultural da atribuição de cores aos sexos, embora tais achados 

não sejam conclusivos. Alguns estudos discutem as diferentes maneiras em que mulheres e homens 

reagem afetivamente, mas com o uso de técnicas projetivas estes estudos são quase inexistentes. 

Considerando o exposto, este estudo buscou avaliar as diferenças na expressão da afetividade em 

mulheres e homens, por meio do TPC. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Participaram do estudo 24 sujeitos, sendo 13 mulheres (54,1%) e 11 homens (45,9%) entre 18 e 66 anos, 

de diferentes níveis de escolaridade.  As aplicações do TPC foram realizadas entre novembro de 2019 e 

janeiro de 2020 em cidades da região norte do Rio Grande do Sul.  Na amostra total, as cores mais 

escolhidas foram, respectivamente, vermelho ( Vm= 21,7%), verde (Vd= 17,17%) e azul (Az= 15,8%), o 

que não denota diferenças entre os sexos nas escolhas cromáticas. Ao se verificar as distinções entre os 
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sexos, ressaltam-se três cores com maior incidência: branco e vermelho (Br= 6,04% e Vm=4,8%), mais 

incidentes em homens do que em mulheres, respectivamente; e violeta, cuja utilização por mulheres 

foi 3,77% maior. A cor acromática Br pode remeter a vazio interior, fragilidade estrutural e estabilidade, 

bem como a apatia, prostração e negativismo. A cor Vm pode estar vinculada a expressão de 

sentimentos de poder, dominância, agressividade, a um maior nível de extroversão e a um sinalizador 

sexual: homens tendem a perceber como mais atrativas mulheres que estejam vestindo vermelho. A 

cor Vi, mais utilizada em mulheres na amostra, possui significado tradicionalmente ligado à tensão 

emocional e à ansiedade, variando conforme a tonalidade (violeta enquanto desamparo ou 

inquietação). Por sua vez, o Br também pode refletir características de honestidade. Os sentimentos de 

exatidão e clareza compõem como características da verdade na tomada de decisões, a cor Br 

representa o lado positivo das escolhas mesmo nas mais difíceis. Algumas pessoas podem levar em 

consideração apenas a escolha das cores na confecção das pirâmides, enquanto outras tendem a 

considerar também o aspecto formal. A diferença na classificação do aspecto formal indica o grau de 

elaboração e participação dos processos cognitivos na execução da tarefa. A fim de complementar os 

achados verificou-se que o aspecto formal mais prevalente nos homens foi a construção de pirâmides 

em tapete puro (36,3%), enquanto em mulheres as pirâmides em tapete furado foram as mais 

frequentes (36,3%). Os tapetes constituem arranjos de cores nos quais a forma não tem nenhuma 

participação no produto final, ou seja, não há integração  forma-cor. Os tapetes puros indicam possível 

adaptação emocional às situações cotidianas, enquanto os tapetes furados parecem ser encontrados 

com maior frequência em pacientes com problemas mentais, embora não sejam necessariamente 

indicativos de patologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As características afetivas em homens e mulheres diferiram neste estudo. Os homens mostraram 

tendências assertivas na tomada de decisão, agressividade, dominância (Br; Vm) e maior processamento 

cognitivo. As mulheres evidenciaram afetos ansiosos (Vi) e maior dificudade cognitiva no controle das 

emoções. Embora esses dados possam refletir características culturais,  não há consenso na literatura 

sobre diferenças na expressão da afetividade entre os sexos, o que precisa ser melhor investigado.  

 

REFERÊNCIAS: 

CARRUTHERS, H.R.; MORRIS, J.; TARRIER, N et al. The Manchester Color Wheel: development of a novel 

way of identifying color choices and its validation in healthy, anxious and depressed individuals. BMC 

Med. Res. Methodol. v. 10, n. 12, 2010. 

ELLIOT, A. J.; MAIER, M. A. Color Psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in 

humans. Annual Review of Psychology, 65(1), p. 95-120, 2014. 

FETTERMAN, A. K.; LIU T., ROBINSON, M. D. Extending color psychology to the personality realm: 

interpersonal hostility varies by red preferences and perceptual biases. J Pers., 83(1), p. 106-116, 2015. 
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TEIXEIRA, Cristina Ribas et al. Bem-Estar Subjetivo de Longevos Institucionalizados e Não 
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04712019000100011&lng=pt&nrm=iso>.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FUNDAMENTOS ÉTICOS DA RESPONSABILIDADE DO SUJEITO 

NA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO NA IDADE DA GLOBALIZAÇÃO E DA 

EXCLUSÃO DE ENRIQUE DUSSEL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Antônio Pereira dos Santos  

COAUTORES: Julia Costa Oliveira; Altair Alberto Fávero 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem por escopo investigar a fundamentação ética do sujeito diante da dominação e 

da coisificação do outro pelo sistema capitalista a partir do pensamento do filósofo latino-americano 

Enrique Dusserl..Perscrutar a crise ética e os conflitos que ameaçam a vida, possibilita fundamentar a 

ética da responsabilidade do sujeito a partir do enfrentamento e da desconstrução real das causas da 

negatividade da vítima. Com isso se torna possível construir estruturas onde o sujeito sócio histórico 

possa viver com responsabilidade solidária e assim possibilita constituir uma subjetividade libertadora 

a partir de sua própria autoafirmação como sujeito. A libertação exige que os sujeitos atuem com 

responsabilidade, promovendo a participação e a transformação da comunidade, a partir de princípios 

que garantem o processo de libertação das vítimas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória 

e bibliográfica. O método utilizado é o analítico-hermenêutico, tendo como referencial teórico as obras 

de Dussel (2000; 1995; 1977). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa aborda ‘os fundamentos éticos da responsabilidade do sujeito na Ética da Libertação na 

Idade da Globalização e da Exclusão de Enrique Dussel’. Ao se referir à ética no contexto da globalização 
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e da exclusão, está-se falando de forma específica das “vítimas” do sistema auto referencial que as nega. 

Trata-se de um modelo que massacra a vida e tira a liberdade do sujeito. Por isso, a ética da libertação 

vem fundamentar princípios e valores que partem da vida cotidiana dos povos oprimidos, enfrentando 

as estruturas que justificam os modelos irracionais que impossibilitam os direitos básicos para que a 

vida aconteça, desde a alimentação, até a participação simétrica dos afetados na vida social. Por outro 

lado, também justificaremos a necessária libertação das vítimas das cadeias que as prendem, como nos 

diz Enrique Dussel (2000). 

Tendo por contexto  a realidade dos oprimidos e a negação de sua corporalidade, a ética da libertação 

tem por critério um projeto de afirmação total da vida, pois é nessa realidade que a vítima dominada, a 

partir de uma consciência crítica, vai superar por ela mesma e com ajuda da comunidade a sua própria 

negatividade. É dentro dessa situação de morte que as vítimas se insurgem apontando para o novo, ou 

seja, são os excluídos que enfrentarão o poder hegemônico. Esse caminho é feito em um constante 

movimento de luta pelos direitos, transformando a realidade da existência humana concreta, a vida, de 

forma responsável e historicamente. 

O sujeito da libertação tem como exigência a responsabilidade que perpassa a organização das 

comunidades de vítimas. Ao tomar consciência da realidade concreta da opressão, as vítimas realizam 

um processo historicamente comprometido. Mas, essa proposta enfrenta inúmeras dificuldades para 

enfrentar a globalização-exclusão que afeta a maioria da humanidade, gerando seres alienados, 

submissos e descartados. Nesse sentido, os fundamentos éticos da responsabilidade são base para o 

reconhecimento de que nas vítimas há um potencial libertador. Assim, a libertação consiste em uma 

participação simétrica das vítimas nessa articulação como comunidades críticas que realizam a justiça. 

Esperamos dessa forma contribuir para a reflexão, pensando às urgências com as quais a filosofia 

precisa se ocupar. Esperamos que esse estudo nos permita dialogar ainda mais sobre aqueles e aquelas 

que sofrem exclusão e que possamos ter subsídios para tomar o seu partido, contribuindo para a 

libertação das vítimas presentes em nossa realidade. Deste modo, esta reflexão torna-se uma 

contribuição para as lutas organizadas, comunidades ativas e movimentos sociais que batalham pela 

dignidade da vida e para que possamos continuar lutando pela liberdade, dignidade, respeito e direitos 

essenciais na efetivação de projetos pautados na responsabilidade e na solidariedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ética da libertação de Enrique Dussel quebra com diversos paradigmas a respeito da globalização-

exclusão que afeta a maioria da humanidade. Visa ser uma voz libertadora, um projeto de liberdade em 

construção, que assume a ética como filosofia primeira. Este trabalho abordou inúmeras questões a 

respeito da exclusão das vítimas, fundamentando a ética da responsabilidade do sujeito através do 

enfrentamento das cadeias que o prendem. Para cumprir essa proposta, mostramos como Enrique 

Dussel apresentou o potencial das vítimas para a construção de um projeto de afirmação da vida.  

Assim, a responsabilidade com a vítima, significa partilhar a vida em busca de promover direitos, na 

prática da solidariedade e fraternidade. As formas de libertação são colocadas a serviço da vítima para 

a construção de uma nova sociedade, pautada na promoção de direitos e na recuperação da dignidade 

da vida. O fundamento dessa opção pela vítima é a originalidade da ética da libertação. Propõe uma 

práxis de participação simétrica e construtiva dentro da diversidade dos sujeitos sócios históricos.  
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Considera-se que defender o ser humano, defender o outro, é uma prática de efetivação do bem. Por 

isso, é continuando com a crítica, abertos as situações e sendo sujeitos éticos que se consegue a 

libertação.  

 

REFERÊNCIAS: 

DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Trad. Ephraim Ferreira 

Alves; Jaime A. Clasen; Lúcia M. E. Orth. Petrópolis: Vozes, 2000. 

______. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão. Trad. Georges I. Maissiat. São Paulo: 

Paulus, 1995. 

______. Filosofia da libertação na América latina. Trad. L. J. Gaio. São Paulo: Loyola, 1977. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APROXIMAÇÕES ENTRE A PSICANÁLISE, O CUIDADO DE SI E A 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Fátima Gallina  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudio Almir Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este resumo tem como objetivo investigar, preliminarmente, algumas aproximações possíveis entre 

cuidado de si e a experiência psicanalítica para pensar a formação humana. O estudo teórico-conceitual 

toma como procedimento metodológico a postura hermenêutica com o texto clássico, fundamentando-

se na obra Hermenêutica do Sujeito (1981-1982) de Michel Foucault, bem como realiza o 

entrecruzamento de concepções da teoria psicanalítica freudiana e do campo da formação humana. 

Para tanto, partiu-se da análise da noção de experiência visando compreender os conceitos de cuidado 

de si e experiência psicanalítica; em seguida, buscou-se o enlace entre tais perspectivas tendo um fim 

na formação humana. Pelo diálogo entre os campos filosófico, psicanalítico e formativo, reconhece-se 

a experiência como empreendimento para formas de saber de si, as práticas de aquisição da verdade 

de si e a relação entre mestre e discípulo como conexões entre a experiência psicanalítica e o cuidado 

de si formativo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ao se discutir os conceitos de cuidado de si, formação humana e experiência analítica, admite-se a 

experiência enquanto elemento constitutivo dos sujeitos, assim como um empreendimento para as 

formas de saber (ROCHA, 2008). A partir dessa concepção, o resumo se apresenta através das noções 

foucaultianas e psicanalíticas, estando dividido em duas fases: primeiramente, com a articulação entre 

a experiência e as noções de cuidado de si, verdade de si, experiência psicanalítica e formação humana; 

e, em segundo, com o enlace entre a experiência psicanalítica e o cuidado de si formativo atarvés do 
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diálogo entre parrehesía e a relação mestre/discípulo. 1. O cuidado de si - derivado do imperativo 

Socrático "conhece-te a ti mesmo" - diz respeito a uma ética de si, caracterizando-se como um princípio 

de inquietação de si, uma prática da subjetividade, uma atitude de si, com os outros e para com o mundo 

(FOUCAULT, 2010). Essa conduta reflexiva do sujeito consigo mesmo exige técnicas de transformação 

de si que buscam alcançar uma verdade/saber de si. Tal ideia de verdade também aparece na 

experiência psicanalítica, a qual está substancialmente imersa no jogo transferencial e na linguagem do 

inconsciente. Portanto, é através da análise e dos jogos de verdade que o sujeito se aproxima desse 

saber próprio e singular. Também, nesse contexto, a formação humana aparece associada ao cuidado 

de si como transmissão de um saber, pelo qual o sujeito da educação perpassa a esfera do “exercício 

permanente de si consigo mesmo”, levando-o à condução ética e moral de si e dos outros (DALBOSCO, 

2010, p.103). Assim, a prática e a aquisição da verdade de si demandam uma experiência de 

transformação de si, a qual está presente de diferentes formas no campo filosófico, pedagógico e 

psicanalítico. 2. Aqui surge a articulação entre a relação mestre/discípulo e o dizer-verdadeiro 

(parrehesía). A formação humana e o cuidado de si estão pautados pela presença do outro que está 

representado pela figura do mestre, o qual "cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo e que, no 

amor que tem pelo seu discípulo, encontra a possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de 

si próprio” (FOUCAULT, 2010, p.55). A conduta desse mestre está pautado na parrhesía, no franco-falar, 

que também está presente na experiência psicanalítica, uma prática de liberdade dos sujeitos, que 

inaugura uma forma de saber singular. Ela está sustentada pela relação transferencial com o outro 

(analista), em que o sujeito transfigura a existência buscando por um saber de si. Portanto, se por sua 

vez a figura do mestre cuida do cuidado do outro por meio do amor que tem por seu discípulo, 

possibilitando um vínculo com a formação humana, o psicanalista, através da transferência, dá vida ao 

“espaço analítico a serviço do cuidado de si como prática da liberdade” (CAVALCANTI, 2004, p. 71). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O exame conceitual realizado colocou, preliminarmente, a ideia de constituição do sujeito foucaultiano 

em jogo, dialogando com a ideia do dizer verdadeiro e do saber de si na formação humana e na 

psicanálise. Revisitar as práticas de cuidado de si ressalta a instância do outro no saber/cuidado de si, 

relação capaz de instaurar a possibilidade de uma formação humana. Essa, por sua vez, demanda um 

pressuposto capaz de sustentar e transmitir a verdade como prática para a liberdade.     

 

REFERÊNCIAS: 

CAVALCANTI, T, M. Sobre o “dizer verdadeiro” no espaço analítico. Ágora. v. VII. n.1. jan/jul. p.55-72, 

2004. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/agora/v7n1/v7n1a04.pdf>. Acesso em: 10 jun 2020.  

DALBOSCO, C. A. Pragmatismo, teoria crítica e educação: ação pedagógica como mediação de 

significados. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.  

FOUCAULT, M. A Hermenêutica do Sujeito. Curso dado no College de France (1981-1982). São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2010.  
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jan/jun. p. 101-116, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/agora/v11n1/a07v11n1.pdf>. 

Acesso em: 5 jun 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM MAPEAMENTO DA PESQUISA EM PSICANÁLISE NA 

PERCEPÇÃO DE PESQUISADORES DE CINCO CENTROS 

UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Fátima Gallina  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Francisco Carlos dos Santos Filho 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A inserção da psicanálise, especialmente nas pós-graduações das universidades, tem o mérito de 

difundir o pensamento psicanalítico fazendo-o chegar nos mais diferentes campos do saber, abrindo 

possibilidades de leitura e compreensão dos fenômenos humanos. Também, tem marcado espaço nas 

produções científicas de diferentes áreas do conhecimento, sendo reconhecida como abordagem de 

grande relevância e potência. Dessa forma, esta investigação tem como objetivo mapear o cenário atual 

da pesquisa em psicanálise na universidade a partir do olhar de pesquisadores que atuam em alguns 

centros de pesquisa de referência no Brasil. Para isso, utilizou-se como instrumento uma entrevista 

semiestruturada com cinco perguntas, dirigidas a produzir dados para análise que será feita no 

mapeamento. Nela, apresentaremos quatro eixos temáticos que guiam a compreensão das respostas e 

percepções dos participantes acerca da pesquisa psicanalítica na universidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Por volta dos anos 30 o pensamento psicanalítico ecoava na sociedade brasileira acompanhado pelo 

processo de modernização e urbanização do país pós primeira Guerra Mundial. A partir disso, a 

disciplina freudiana despertou o interesse de dois importantes setores intelectuais: a medicina 

psiquiátrica higienista e o movimento artístico literário modernista (TORQUATO; ROCHA, 2016). 

Posteriormente, através do processo de institucionalização, socialização e popularização do 
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conhecimento psicanalítico, viabilizou-se a inserção da psicanálise no campo universitário brasileiro, 

primeiramente, por meio dos cursos de graduação em Psicologia e, posteriormente, nos programas de 

pós-graduação de todo o Brasil (MEZAN, 2002). Tais movimentos de expansão da psicanálise na 

universidade inauguraram um espaço fértil de divulgação, estudo e pesquisa com o pensamento 

psicanalítico, possibilitando o diálogo interdisciplinar com outros saberes (FIGUEIREDO, 2001). Diante 

desse contexto, a presente pesquisa, buscou mapear o cenário atual da pesquisa psicanalítica em cinco 

centros universitários brasileiros através de entrevistas semiestruturadas com pesquisadores de notório 

reconhecimento público em produção científica no campo psicanalítico e acadêmico.  Na análise do 

material empírico utilizou-se a noção do mapa de forma metafórica, possibilitando um panorama acerca 

do tema a partir da realidade dos entrevistados, dividindo-se em quatro eixos temáticos: 1. A psicanálise 

e o campo universitário: movimentos de aproximação e contexto atual: tratou de examinar a “relação 

dupla (entrevistado 5)” da inserção da pesquisa psicanalítica na universidade, sua complexidade, 

possibilidades, singularidades e desafios enquanto disciplina que produz “conhecimento no interior na 

universidade (entrevistado 3)"; 2. prática psicanalítica e pesquisa acadêmica: buscou examinar a 

interpenetração da práxis analítica e da pesquisa acadêmica por meio das “diferentes formas de 

pesquisar a partir do viés psicanalítico (entrevistado 3)", como por exemplo, os fazeres da pesquisa 

psicanalítica (da clínica) e da pesquisa sobre psicanálise (conceitual, histórica, epistemológica, etc.); 3. 

ressonâncias do campo da pesquisa em Psicanálise: nesse eixo foi possível demostrar, através das 

pesquisas realizadas pelos entrevistados, a diversidade de fazeres da pesquisa em psicanálise na 

universidade, a qual marca espaço em diferentes campos do saber, como na educação, filosofia, teoria 

social crítica, primeira infância, clínica, entre outros.; 4. a universidade e a função política e social da 

psicanálise: por fim, buscou-se refletir acerca da função da psicanálise no campo universitário e, 

também, fora dele, onde “cumpre quase um dever social, de presença como teoria crítica capaz de criar 

intervenções, no âmbito social (entrevistada 2)”, assim, o pensamento freudiano se mostra uma 

ferramenta de potencial subversivo, vanguardista e crítico para pensar os fenômenos humanos e 

sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse trabalho permitiu identificar um terreno fértil e desafiador para a pesquisa psicanalítica na 

academia, revelando um cenário intenso de intercâmbio entre saberes, que está apoiado num longo 

trajeto de construção e fortalecimento do campo psicanalítico. Ainda, constatou-se, por meio da 

experiência de mapeamento, a diversidade de fazeres da pesquisa psicanalítica potencializada no 

âmbito universitário que, também, repercutem amplamente em intervenções de caráter crítico no 

campo social. 

 

REFERÊNCIAS: 

MEZAN, R. Interfaces da Psicanálise. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

1964-1973: O LONGO CAMINHO ATÉ O MILAGRE 

ECONÔMICO BRASILEIRO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruno Mateus Heckler  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Alessandro Batistella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Nesse trabalho, pesquisamos as políticas econômicas adotadas a partir de 1964, procurando 

compreender quais foram os caminhos até o milagre brasileiro (1968-1973). Nesse sentido, o debate 

econômico costuma ser marginal em nosso país, e quando aparece, mesmo nos meios de comunicação 

de massa, sempre está repleto de termos técnicos, incompreensíveis para a maior parte dos brasileiros. 

Além disso, o período da Ditadura Militar (1964-1985) costuma ser mais estudado em relação a outros 

aspectos, tais como a violação dos direitos humanos e o bipartidarismo. Assim, temos como objetivo 

entender os aspectos sociais do milagre brasileiro, em questões que dizem respeito à falta de políticas 

públicas, perda de direitos e instrumentalização do período pelos militares com a intenção de construir 

uma imagem positiva do país em nível nacional e internacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Após a II Guerra, o mundo sofreria grandes mudanças. Findado o conflito, dois países emergiram como 

potências, a saber, Estados Unidos e URSS,  e buscaram consolidar seus respectivos projetos ao redor 

do mundo. No Brasil e no restante da América Latina, a hegemonia norte-americana foi assegurada por 

meio da criação de entidades de cooperação econômica, política e cultural, tendo na Organização dos 

Estados Americanos a maior representação dessas iniciativas (MUNHOZ, 2002, p. 44). 

Porém, com a Revolução Cubana, ocorrida em 1959, as tensões políticas tomaram outra dimensão. Com 

isso, o golpe militar ocorrido no Brasil em 1964 insere-se nesse contexto (SILVA, 2008, p. 184-185). Se 

nos anos pós - II Guerra  a economia brasileira tinha sido desenvolvimentista e contado com a 
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participação do estado como artífice de superação da industrialização tardia, o primeiro presidente 

militar, Castelo Branco, buscou reordenar o papel estatal na atividade econômica. A equipe liderada por 

Bulhões e Roberto Campos buscou, com a criação do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

diminuir a inflação e o papel do estado, delegando ao mercado, como é própria da concepção liberal, a 

condição de regulador da economia (PRADO; EARP, 2003, p. 213) 

 Em 1966, de forma indireta, Costa e Silva  assumiu a presidência da república (BATISTELLA,2020)  e a 

nova equipe econômica, liderada por Delfim Netto, lançou o Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(PED). Em 1969, e já com a implementação do Ato Institucional número 5 (AI-5), Emílio Garrastazu 

Médici assumiu o cargo de presidente; no seu governo é lançado o programa intitulado “Metas e bases 

para a ação do governo”, visando crescimento mínimo de 7% ao ano, com o objetivo de modernizar a 

agricultura (PRADO; EARP, 2003, p. 221). Capitaneado pela indústria automobilística, pela indústria da 

construção civil e pela modernização da agricultura, subsidiada pelo estado, o Brasil cresceria além da 

média aliando crescimento com baixos índices de inflação. O milagre brasileiro, no entanto, não foi 

capaz de resolver problemas estruturais como o déficit de moradia, violência urbana e concentração de 

renda. Por conseguinte, na prática, possibilitou que a classe média pudesse comprar bens duráveis de 

consumo e que, em determinados períodos, houvesse algo próximo do pleno emprego. Contudo, o 

milagre foi obtido por meio da desvalorização do salário-mínimo, do crescimento sem equidade e do 

papel do estado enquanto “normatizador e regulador dos conflitos sociais, procurando dar um tom 

técnico e racional  á gestão dos programas e agências (NAPOLITANO, 2014, p. 152). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O milagre econômico marca o auge do regime militar, e seus dados favoráveis foram amplamente 

utilizados  para “dourar a pilula”, isto é, construir uma imagem positiva do regime em nível nacional e 

internacional. Contudo, esses resultados não significaram uma melhoria efetiva para a maior parte da 

população brasileira, pois esse crescimento, exponencialmente significativo, não foi capaz de resolver 

quaisquer um dos problemas estruturais do Brasil – e é possível afirmar, inclusive, que o milagre 

brasileiro acentuou tantos outros problemas, como em relação aos casos do endividamento externo e 

ampliação de desigualdades.  

 

REFERÊNCIAS: 

BATISTELLA, Alessandro. A ditadura militar e o bipartidarismo: casuímos e simulacro de democracia. In: 

DOMINGOS, Charles Sidarta Machado et. al. (Orgs.). Capítulos de História Política: problemas e estudos. 

Passo Fundo: Acervus, 2020.  

MUNHOZ, Sidnei J.. Ecos da emergência da Guerra Fria no Brasil (1947-1953). Diálogos, DHI/UEM, v. 6. 

p. 41-59, 2002 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. 
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PRADO, Luiz Carlos Delorme; EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração 

internacional e concentração de renda (1967-1973). In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida 

Neves (Orgs.). O Brasil republicano: o tempo da ditadura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA VIVÊNCIA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carine Rottini  

COAUTORES: Ana Carolina Farezin Antunes, Guilherme Vieira, Saulo Bueno de Azeredo 

ORIENTADOR: Ana Luíza Funghetti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ingressar na graduação é um momento de vivenciar novas experiências e de desafiar-se. Essa nova 

etapa, requer adaptações de qualquer aluno, não sendo diferente para os universitários com Síndrome 

de Down, que além das adaptações cotidianas, irá se deparar com a necessidade da inclusão, da 

promoção da aprendizagem, da permanência do aluno e da capacitação do corpo docente e da 

universidade apoiar esse ingresso. A Síndrome de Down é uma mutação genética que resulta em 

trissomia do cromossomo 21, esse material genético extra pode acarretar vários problemas de saúde, 

como cardiopatías, leucemia, distúrbos da tireóide, e o mais significativo, a deficiência intelectual. Dessa 

forma, a Universidade de Passo Fundo busca atender as necessidades de cada aluno por meio do Setor 

de Atenção ao Estudante (SAES), proporcionando o acompanhamento e as adaptações necessárias. Este 

relato tem por objetivo apresentar as contribuições do projeto na vida acadêmica de uma aluna do 

curso de Educação Física.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Como afirma Mori (2016, p.54) as leis educacionais são importantes, entretanto, somente elas não 

bastam, "é necessário ir além da luta pelos direitos e buscar, de fato, instrumentos e recursos para uma 

educação que promova ao máximo o desenvolvimento”. Desse modo, o SAES disponibiliza aos 

universitários diferentes tipos de serviços, tais como, monitorias aos estudantes com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais, acompanhamento psicológico e psicopedagógico, adaptações de 

materiais e mobilidade. Dá-se ênfase as aulas de apoio, como sendo uma das principais atividades 

desenvolvidas pelo setor. É através destas aulas, que é possivel revisar as matérias e conteúdos que os 

alunos possuem mais dificuldades. Assim sendo, como relato de experiência apresento o 

acompanhamento realizado com uma aluna do curso de Educação Física, que diante dos conteúdos de 

anatomia, necessessitou de aulas de apoio disponibilizadas pelo setor.  
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Além das aulas de apoio individuais e do monitor, disponível nos turnos de aula a Universidade de Passo 

Fundo através do Setor de Atenção aos Estudante preocupa-se com a inclusão dos alunos com 

deficiência, porque o êxito na inclusão escolar e social, decorre do compromisso da sociedade e dos 

profissionais envolvidos. Em vista disso, os profissionais da universidade preparam-se para atender tais 

demandas.  

Para a realização deste relato de experiência, foi utilizado como metodologia, diários de campo, através 

de observações e conversas, realizadas nas aulas online. No decorrer do semestre, a universitária 

afirmou gostar das aulas de apoio. Demonstrou interesse em dar continuidade nas aulas, também, 

expõe que aprecia o curso, a universidade e o projeto e que estuda e se dedica para no futuro, ser 

professora e dar aulas de dança. No decorrer das aulas de apoio observou-se que a aluna apresentou 

dificuladades em concentração, atenção e em alguns processamentos cognitivos, em vista disso, as 

aulas de apoio individuais ofertadas todas as semanas, auxiliaram na compreensão dos conteúdos e na 

melhora das notas nas avaliações. 

As aulas de apoio oferecidas a aluna, duravam em torno de 60 minutos, uma vez na semana, essas aulas, 

eram com conteúdos teóricos e práticos, porém, sem o laboratório de morfologia, as práticas eram mais 

trabalhosas e de certa forma, incompletas, pois não haviam peças anatômicas para serem estudadas, 

sendo assim, adaptamos conforme a demanda, e o momento, foram utilizadas imagens de atlas 

anatômico, como forma visual de aprendizagem. Nos encontros, realizados pela plataforma do Google 

Meet, usava-se apresentações, imagens e esquemas, para garantir a aprendizagem da aluna. 

Ocasionalmente, ao término das aulas de apoio, a aluna recebia atividades objetivas para fortalecer o 

conteúdo recém visto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Entende-se, que o projeto tem por objetivo conceber avanços na educação, facilitar o processo de 

aprendizagem e ensino. Ainda existem muitos desafios quando se trata de educação, contudo muito já 

foi feito. O propósito do setor é o acesso, a permanência e a inclusão na universidade. Sendo assim, este 

projeto desenvolvido pelo SAES, incentiva a troca de conhecimentos entre os alunos, a aquisição da 

aprendizagem, assim como, a inclusão.   

 

REFERÊNCIAS: 

MORI, N. N. R. Psicologia e educação inclusiva: ensino, aprendizagem e desenvolvimento de alunos com 

transtornos. Acta Scientiarum. Education, 38(1), 51-59. 2016. Disponível em:  

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/26236/pdf_81 >. Acesso em 

ago.2020.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A (NOVA) LEI 13.964/2019 SOB A PERSPECTIVA DE UMA 

ESTRUTURA PROCESSUAL ACUSATÓRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cezar Augusto Techio Marcolan  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Me. Vinicius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho versa sobre a repercussão da (nova) Lei 13.964/2019 adentro de uma perspectiva 
constitucional aplicada ao processo penal brasileiro. Intitulada como “Pacote Anticrime”, a respectiva 
inovação legal representa e reforça ideais constitucionalizados no âmbito do processo penal, 
principalmente no que tange ao sistema processual penal e à atuação ex offício do juiz. Nesta premissa, 
objetiva-se uma análise estrita acerca do dispositivo 3-A, cujo texto expressa que: “O processo penal 
terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação 
probatória do órgão de acusação”. Derradeiro mencionar que o presente dispositivo encontra-se 
suspenso, haja vista decisão liminar do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux.  
Desta forma, pretende-se através deste estudo demonstrar a necessidade de exercermos uma leitura 
constitucionalizada ao ordenamento processual penal, corroborado pelo artigo 3-A da Lei 13.964/2019.  
 

DESENVOLVIMENTO: 

Ao final de 2019 fora sancionada a Lei 13.964/2019 que acarreta alterações significativas no Código 
Penal, Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Cumpre a este estudo analisar estritamente 
as mudanças advindas pelo artigo 3-A do Código de Processo Penal, sob a nova redação acerca do 
sistema processual brasileiro, bem como à atuação do juiz no âmbito do processo. 
Partindo disso, compreende-se que o estudo do processo penal regula-se a uma estrutura e 
características consistentes, sob as quais o processo desenvolve sua forma de atuação prática, 
amparada principalmente pelo ostentado no ordenamento jurídico-processual. Debatem sob as mais 
amplas doutrinas e conceitos o respectivo sistema contemplado pelo CPP brasileiro, momento em que 
filia-se esta análise ao entendimento de que compactuamos de um processo penal essencialmente 
inquisitório, qual encontra-se perpetuado no âmbito infraconstitucional, contrariando o que predispõe 
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a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que expressa uma estrutura de processo penal 
brasileiro acusatória. Destarte, por mais que a Carta Maior preveja um processo amoldado sob o sistema 
acusatório, a presença inquisitiva no ordenamento infraconstitucional vigente refuta o almejado 
quando permite atuações de ofício e arbitrárias do juiz no processo, não condizentes com o que 
predispõe a sistemática acusatória.  
Passa-se três décadas de Constituição Federal instituída sob um Estado Democrático de Direito e 
finalmente clareiam-se ideais de um processo penal definitivamente constitucionalizado, caracterizado 
pela sistemática acusatória. A nova Lei 13.964/2019 repercute favoravelmente ao processo, 
principalmente no âmbito de filiar-se à uma estrutura acusatória, bem como vedando atuações de ofício 
pelo juiz. Ou seja, dá-se voz e vez à Constituição, sob a égide de seus princípios, direitos e garantias 
indispensáveis ao processo e ao cidadão. 
À vista disso, o artigo 3º-A consagra definitivamente a estrutura de processo acusatória, vedando, 
claramente à atuação de ofício pelo juiz em fase de investigação (LOPES JR., 2020, p. 59-60). A Lei 
13.964/2019 perfaz mudanças significativas em paradigmas do processo penal brasileiro, considerando, 
principalmente, que o juiz mantenha-se sob o único e necessário múnus de julgar, afastando-se das 
ações persecutórias delegadas ao ente acusatório e às polícias judiciárias. Desta feita, a nova Lei 
contempla necessárias e esperadas mudanças socioculturais sob o estigma do processo penal. 
De sorte, na relevância de garantias indispensáveis ao processo, o sistema acusatório propicia uma 
persecução e atuação processual condignas e aliadas à luz da Constituição, refutando culturas 
arbitrárias e desleais propensas à inconstitucionalidade manifesta. Prevalece sob este molde, o convívio 
necessário à perspectiva de um Estado Democrático de Direito que resguarda, de modo consequente, 
a imprescindível estrutura processual. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Isto posto, conclui-se que a Lei nº 13.964/2019 ostenta uma nova perspectiva positiva adentro do 

mundo jurídico, principalmente, no que tange a ciência processual penal. Ainda que, 

momentaneamente padeça em importantes constrições, há de se expectar por um processo penal 

constitucionalizado, sustentado e regido pelo sistema processual acusatório, a fim de que os direitos e 

garantias individuais atinentes ao cidadão e ao processo sejam devidamente exercidos e resguardados.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm. Acesso em 25 de agosto 

de 2020.  

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DA HERMENÊUTICA E DO DIÁLOGO NA 

CONSTRUÇÃO EDUCACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cléber Vieira da Silva        

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudio Almir Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho é fruto de pesquisas realizadas na área da linguagem, juntamente com o viés educacional, 

visando um olhar para a forma em que se constitui o diálogo, na busca de identificar as necessidades 

para uma boa relação entre professor e aluno. Para tratar sobre este assunto importante na construção 

da vida social do ser humano, a referência de pesquisa será a obra Verdade e Método de Hans-Georg 

Gadamer, na qual que o autor trata diretamente sobre a linguagem, a hermenêutica, e a construção do 

diálogo, em vista da compreensão do ser humano acerca de si e do mundo. O objetivo do trabalho é 

fazer uma reconstrução da hermenêutica e das formas de dialogar, buscando uma melhor compreensão 

sobre a arte da conversação. Em seguida, percorrer os caminhos nos quais se constroem a 

compreensão, em que Gadamer aponta a experiência em estreita ligação com a lógica da pergunta e da 

resposta, que resultará em uma compreensão recíproca. E por fim, tratar-se-á sobre a incapacidade 

para o diálogo.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A hermenêutica de Gadamer surge de um problema constitutivo do modo de ser dos seres humanos, 

por isso, é ontologia (ontológico) e não um método de conhecimento. Os seres humanos são 

essencialmente hermenêuticos e para Gadamer o núcleo estrutural da hermenêutica é o diálogo. Quer 

dizr, o ser só pode se compreender na relação com os demais: “somos e nos realizamos mais 

plenamente no e pelo diálogo” (ROHDEN, 2002, p. 183). Através deste, é possível entender a relação 

criada pela conversa, pois para haver um diálogo é necessário a escuta e o falar que ocorrem quase ao 

mesmo tempo. Dentre esta questão de produzir diálogo, aparecem as relações no âmbito educacional, 
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em que o professor tem também como função, provocar o aluno a dialogar. Este diálogo pode ser 

construído através da metodologia de perguntas e respostas, com a consciência de que o diálogo deve 

ter abertura das duas partes, do professor e do aluno. Para Gadamer, a essência da hermenêutica se 

encontra na pergunta, visto que; “teremos, pois, que nos aprofundar na essência da pergunta, se 

quisermos esclarecer em que consiste o modo peculiar da realização da experiência hermenêutica” 

(GADAMER, 1999, p. 534). O diálogo é uma forma de constituição do ser humano, pois é através da 

linguagem que se pode chegar à compreensão de si e do outro, como caracteriza Gadamer em sua obra. 

Dialogar é apresentado como o principal fator da pesquisa, em que, a partir desta forma de conversação 

pode-se chegar ao conhecimento. Um fator não menos importante é destacado no trabalho, a 

incapacidade para o diálogo. O diálogo enquanto hermenêutico é livre. A experiência hermenêutica se 

realiza no modo de ser linguagem e no acontecer dialógico entre tradição e intérprete. Aqui se configura 

a experiência do outro com a experiência de si mesmo, o ser humano é capacitado para dialogar. É o 

ser que possui linguagem e, “a linguagem só existe no diálogo” (GADAMER, 2002, p. 243). Por isso, para 

ser verdadeiramente autêntico, ele não pode ter regras que o delimitem ou tentem conduzi-lo por 

caminhos pré-determinados pela vontade ou interesses de um dos envolvidos. Na dimensão 

educacional, especificamente, existe a preocupação para que não se construa um monólogo dentro da 

sala de aula. Neste sentido, a abertura é muito necessária, tanto do professor, quanto do aluno. 

Entretanto, tal monologização não ocorre apenas em sala de aula, mas aparece também na construção 

de uma mentalidade em que, a ideia do mercado, é cada vez mais valorizada. Assim, o ensino que muitas 

vezes é proposto, é uma forma de gerar capacitação para o trabalho, e não uma construção do 

pensamento e da arte da compreensão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Existe uma grande necessidade de olhar para o ensino com uma forma de construção humana. Frente 

a isso, como foi demonstrado no presente trabalho, a dimensão dialogal e hermenêutica, não ficam de 

fora do âmbito educacional. O diálogo tem um papel principal neste contexto, visto que, o mesmo sendo 

bem praticado, supera as dificuldades geradoras da sua incapacidade, proporcionando um maior 

conhecimento sobre si e de tudo que o circunda. 

 

REFERÊNCIAS: 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II: complementos e índice. Trad. Ênio Paulo Giachini. Rev. 
Marcia Sá Cavalcanti-Schuback. Petrópolis: Vozes, 2002. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. 
Flávio Paulo Meurer. Rev. Ênio Paulo Giachini. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

ROHDEN, Luiz. Hermenêutica filosófica: entre a linguagem da experiência e a experiência da linguagem. 
São Leopoldo: Unisinos, 2002. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: IMIGRAÇÃO E POLÍTICA  

DE COLONIZAÇÃO NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (1899-

1930) 

 

AUTOR PRINCIPAL: CLEITON ANTONIO ROSSETTO  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: ROSANE MARCIA NEUMANN 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho busca discutir a dinâmica da imigração e colonização sob a ótica da estrutura da sociedade 

do Rio Grande do Sul e do papel do Estado como interventor em políticas públicas através da discussão 

teórica da dicotomia entre público e privado nesse processo. A problemática de pesquisa se enquadra 

na categoria social de (i) migrantes e sua posição social na primeira república brasileira a partir da 

discussão da política de colonização no Estado do Rio Grande do Sul, em correlação entre as esferas 

pública e privada. O Estado gaúcho interviu na propriedade da terra organizando sua forma de 

aquisição, vendendo áreas para empresas de colonização e a partir de seus órgãos fiscalizadores, 

legitimou posses, demarcou  lotes rurais e organizou colônias públicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A origem dos conflitos e tensões sociais atuais em torno da propriedade da terra, possui motivações 

que são caracterizadas e tem sua origem na maneira desigual de organização territorial e sociocultural 

das políticas do Estado para a propriedade da terra, imigração e colonização de meados do século XIX a 

meados do século XX. A correlação dos conceitos históricos de Estado e propriedade da terra, traz à 

discussão historiográfica atual problemáticas de pesquisa que discutem a história social do campesinato 

brasileiro e, em especial, o rio-grandense, envolvendo sujeitos das mais variadas camadas sociais: 

colonos imigrantes e seus descendentes, indígenas, lavradores nacionais, denominados “caboclos”. 

Havia uma categoria social de “intrusos”, que estavam no centro dos problemas sociais e territoriais 

durante a Primeira República, por estarem na visão ideológica do Estado e da legislação, sem posse legal 
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das terras que ocupavam, sendo em alguns casos regularizados pelo Estado e, em outros, expulsos. 

Nesse sentido, beneficiava-se o latifúndio e a comercialização da terra empreendida pelo Estado e por 

empresas particulares de colonização. 

No Rio Grande do Sul, durante todo o século XIX e parte do século XX, a imigração e a colonização eram 

apontadas como propulsoras do desenvolvimento do Estado. A visão acerca dos indivíduos imigrantes 

seria a de populações tradicionais, com costumes, práticas religiosas que imigrando trariam consigo 

uma cultura do trabalho, principalmente naquilo que se refere às técnicas, opondo-se a visão que se 

tinha acerca de indígenas e lavradores nacionais. 

Durante a primeira república a atuação do Estado se pauta na concepção de uma imigração espontânea 

e não subsidiada, assim a política de colonização está pautada em uma atuação direta na legitimação e 

regularização de posses territoriais (cf. ROCHE, 1969, NEUMANN, 2016). A centralização política 

organizada pelo Estado dá à Diretoria de Terras e Colonização a qualidade de fiscalizar junto às 

comissões de cada região os trabalhos de terras, implicando na organização da estrutura da propriedade 

agrária. 

Assim, a colonização se deu em função da legitimação do latifúndio como alternativa capitalista para 

minimizar o problema da concentração de terras por grandes proprietários e dos conflitos sociais, na 

incorporação de pequenos proprietários rurais como produtores independentes, a colonização não se 

opõe latifúndio, mas sim se adapta/incorpora à exploração das classes dominantes e produz novas 

formas de relações de classe e de produção. Para atingir os fins esperados com relação à colonização, o 

Estado rio-grandense concentrou seus esforços na delimitação e controle do espaço territorial na 

separação entre público e privado, assumindo o protagonismo desse processo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, identificamos uma estrutura burocrática organizada pelo governo gaúcho, com tendências 

econômicas intervencionistas durante a Primeira República,  com o objetivo de administrar as terras 

públicas e privatizá-las, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico através da colonização. 

 

REFERÊNCIAS: 

IOTTI, Luiza Horn. Imigração e Colonização: legislação de 1747 a 1915. Porto Alegre: Assembleia 
Legislativa do Estado do RS; Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 

NEUMANN, Rosane Márcia. Terras e Colonização: A formação da Região Colonial de Passo Fundo. In.: 
MACHADO, Ironita A. Policarpo; GERHARDT, Marcos. História do Mundo Rural: o sul do Brasil. Passo 
Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2017, p. 112-138. 

NEUMANN, Rosane Márcia. Uma Alemanha em miniatura: O projeto de colonização étnico particular da 
Colonizadora Meyer no Noroeste do Rio Grande do Sul (1897-1932). São Leopoldo: Oikos; Unisinos, 
2016. 

ROCHE, Jean. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora Globo, 1969. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque as opções de trabalho que está inscrevendo:  

 

( X ) Resumo     (   ) Relato de Experiência     (   ) Relato de Caso 

 

ADAPTAÇÃO ESCOLAR: OS DESAFIOS DE UMA FASE 

NECESSÁRIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cristieli Galon 

COAUTORES: Nathalia Ester de Lemos 

ORIENTADOR: Luisa Cadorim Facenda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa compreender a adaptação em fase escolar, auxiliando para que este período 

seja realizado com maior facilidade por todos os envolvidos neste processo. 

O projeto de pesquisa tem como finalidade apontar um estudo que valorize o processo de adaptação 

como um momento tranquilo, transformando medos e insegurança em sorrisos e conquistas gradativas 

para familiares ou pessoas próximas que estarão fazendo parte desta história.  

Assim, justifica-se a importância do mesmo, visando desenvolver um estudo investigativo sobre as 

estratégias de acolhimento empregadas pelo professor (a) de educação infantil frente ao processo de 

adaptação escolar, e, como impactam no desapego dos pais e no bem-estar infantil.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para que a elaboração deste projeto se concretizasse de forma eficiente, além de leituras de referências 

na área, foi necessária à observação dos comportamentos e atitudes dos alunos, pais e também da 

escola, diante do processo de adaptação das crianças. Estas vivências deliberaram-se das ações 

cotidianas no meu local de trabalho, por ser uma escola de educação infantil.  

A adaptação engloba uma fase importante da vida da criança, onde vivencia-se momentos marcantes e 

que influenciam a sua socialização futura. Assim, os resultados e discussões desta pesquisa apresentam-

se em três tópicos principais.  
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O primeiro traz à tona o seguinte questionamento: “Adaptação para crianças na educação infantil um 

processo doloroso?” 

Para algumas crianças, o processo de adaptação acaba tornando-se um processo doloroso pelo fato da 

dificuldade de conseguir desligar-se da presença física dos pais ou familiares. Portanto, neste quesito, é 

de suma importância que a adaptação seja feita de forma correta, levando em considerações aspectos 

como: auxiliar os pais a passar confiança para seu bebê, o professor buscar maneiras eficientes e 

qualitativas para que a criança fique tranquila, assim como, permaneça no ambiente uma boa relação 

entre família e escola. 

No segundo tópico, são discutidas questões referentes ao: “Planejamento organização docente para 

facilitar o processo de adaptação”.  

Estes são aspectos fundamentais quando se trata de adaptação escolar, pois influenciam em um bom 

acolhimento entre criança, família e escola. É através do planejamento que se pode conhecer melhor a 

criança que será adaptada e também sua família, moldando o processo de adaptação conforme as 

características que se apresenta, podendo estruturar o processo diante da organização da rotina diária 

do professor e sua turma.   

Para que o planejamento e a organização ocorram de maneira correta, transformando a adaptação em 

um momento calmo e tranquilo, é preciso que pais e escola sigam juntos com o mesmo objetivo, 

vivenciando este processo conforme o progresso da criança dia após dia.  

Assim, o terceiro e último tópico contempla a seguinte indagação: “Meu bebê vai à escola! E agora o 

que fazer? A participação da família no processo de adaptação escolar”.  

Neste sentido, a adaptação é entendida como processo amplo no qual a atividade das crianças e a 

intervenção dos adultos constituem um bloco de motivação no processo maturativo e de aprendizagem 

de cada criança, um contexto de interações sociais e formulação de vínculos afetivos. A família deve 

estar segura e confiante, ao passo de que a escola precisa valorizar este campo tão rico de relações 

humanas, recebendo e compreendendo cada criança nas suas necessidades individuais a partir de um 

olhar e uma escuta sensível, por meio desta parceria tão fundamental para o processo contínuo de 

educar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao tomar o arcabouço de vivências e o estudo sobre o processo de adaptação na Educação Infantil, 

muito se tem a compreender sobre esta temática. A adaptação é um período de aprendizagem. Família, 

escola e criança descobrem sobre convívio, segurança, ritmos e exploração de novos ambientes, entre 

tantas outras coisas. Cada criança é única e isso torna o processo de adaptação um desafio constante.  

 

REFERÊNCIAS: 

BALABAN, Nancy. O início da vida escolar, da separação à independência. Cidade: Artes Médicas, 1988. 
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FARIAS, Fabíola da Costa. Pode entrar a casa é sua! O acolhimento na educação infantil e a relação 
família- escola. Grupo de trabalho: Educação da Infância. Agência Financiadora: ESDEI/UNB. 2015. 
Disponível em: <http://www.cooeduba.com.br/educacao-infantil/objetivos-adaptacao/>. Acesso em: 
mai/2020.  
 

RIZZO, Gilda. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2000.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONCEITUAÇÃO COGNITIVA NA TEORIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL BASEADA NO MODELO BECKIANO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daiana Belize Berté da Cruz  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profª. Me. Lívia Garcez 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A conceituação cognitiva é uma técnica da Teoria Cognitivo-Comportamental utilizada por 

psicoterapeutas para levantar dados e posteriormente traçar um plano terapêutico com os seus 

pacientes. Estes pacientes colaboram na criação, com as informações das primeiras sessões, 

corroborando ou não com a apresentação do terapeuta sobre a sua conceituação cognitiva. O presente 

trabalho, justifica-se pela relevância da temática, devido ao fato de a Teoria Cognitivo-Comportamental 

possibilitar, por meio da conceituação cognitiva, um plano de tratamento mais diretivo e eficaz. O 

objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica na literatura brasileira sobre o processo de 

conceituação cognitiva. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este é um estudo teórico de revisão bibliográfica não sistemática. As buscas foram efetuadas em livros 

e periódicos da área da Teoria Cognitivo-Comportamental com o descritor: Conceituação Cognitiva. 

Dentre os principais resultados encontrados, podemos destacar que as hipóteses psicoterápicas são 

criadas a partir das coletas de informações advindas das sessões, tendo uma preocupação em evitar 

interpretações não compatíveis com a realidade do paciente. A conceituação é utilizada em instantes 

estratégicos e oportunos mas também no auxílio para que haja uma compreensão de si mesmo e dos 

outros (BECK, 2013, p. 64).  Para facilitar o entendimento sobre o modelo cognitivo, o paciente deve 

passar pelo processo de psicoeducação, demonstrando o conjunto de suas crenças, em relação ao seu 

processo cognitivo, a ligação entre pensamento, emoção e comportamento (NEUFELD; CAVENAGE, 
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2010, p. 19). Segundo Beck (2013, p. 64) em um tratamento adequado a conceituação cognitiva é 

decisiva, sendo um processo contínuo, considerando também a empatia, item fundamental em um 

processo terapêutico. Com base nesta pesquisa identificou-se a importância de o terapeuta conhecer a 

técnica para poder intervir junto ao paciente, no modelo cognitivo. Ainda de acordo com BECK (2013, 

p. 223) para tornar eficiente o trabalho de conceituação cognitiva deve-se levantar as informações para 

preencher o Diagrama de Conceituação Cognitiva, considerando os dados relevantes da infância; 

crenças nucleares; pressupostos crenças/Regras/Condicionais/; Estratégias(s) Compensatória(s)/de 

enfrentamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A literatura expos nos estudos científicos descritos, a importância e a construção que se faz contínua, 

da técnica de conceituação cognitiva, na intervenção terapêutica, utilizada pela Teoria Cognitivo-

Comportamental junto ao paciente, confirmando a veracidade do tema.    

 

REFERÊNCIAS: 

BECK, J.S. Terapia Cognitivo-Comportamental. 2° Ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

NEUFELD, C.B.; CAVENAGE, C.C. Conceitualização cognitiva de caso: Uma proposta de sistematização a 

partir da prática clínica e da formação de terapeutas cognitivo-comportamentais. Revista Brasileira de 

Terapias Cognitivas, v. 6, 2010, n° 2, p. 3-35. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MUDANÇAS OCASIONADAS PELA PANDEMIA COVID-19 NO 

ESTUDO REMOTO DE UMA DISCIPLINA PRÁTICA DO CURSO 

DE PSICOLOGIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daiana Belize Berté da Cruz  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profª. Me. Lívia Garcez 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A atual pandemia termo usado para a "doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira 

simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela" (SANTOS, V. S. dos, 2020). A Pandemia do novo 

Coronavírus Sars Covid-2 iniciou na China em dezembro de 2019. No Brasil, foi apresentada pela mídia, 

a primeira vítima fatal em março de 2020, causando o início de um "novo tempo" em todo o país.  Este 

relato descreve a realidade vivenciada por uma acadêmica de Psicologia do IX nível que na expectativa 

de estágios presenciais, novas experiências em atendimentos e supervisões presenciais, teve que 

postergar tudo isso e se adaptar ao ensino remoto síncrono emergencial exigido pelo momento. O 

objetivo deste trabalho consiste em elucidar as experiências vivenciadas na disciplina de Intervenções 

Clínicas e na Saúde I e as formas de aprendizado experenciadas neste período da pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O método adaptado e utilizado pela docente para estimular os discentes, nesta modalidade de 

aprendizado, foi desafiador e provocador. A professora possibilitou a cada supervisão, uma vez por 

semana, uma forma de podermos aplicar a teoria em estudos de casos, da mesma maneira como se 

estivéssemos atendendo os nossos pacientes presencialmente. Foram disponibilizados estudos de casos 

infantis e adultos fictícios, casos reais descritos em livros, análise de personagens de filme, permitindo 

na supervisão a discussão e a relação direta entre a Teoria Cognitivo-Comportamental (TCC) e a prática 
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clínica. Dentre as atividades, foram confeccionados diagramas de conceitualizações cognitivas, 

baseados no modelo de Aaron Beck, contemplando o modelo cognitivo de cada um deles, permitindo 

explanação, discussão e correções. As discussões propostas nas supervisões com as diferentes 

temáticas, trouxeram diferentes pontos de vista, permitindo um maior aprendizado, mesmo sendo na 

modalidade de aula remota. Outra atividade interessante foi baseada em um filme- TOC TOC que conta 

a história de pacientes com transtornos psicológicos, assim cada aluno foi convidado a escolher um 

personagem para ser analisado pelo aluno e supervisionado com a professora. Além disso, ainda foi 

efetuado um ensaio crítico sobre um determinado tema da TCC, visando a imersão no conteúdo. Ao 

final do semestre, pode-se perceber que esta modalidade adaptada de ensino remoto emergencial, ao 

contrário do que se esperava, proporcionou um grande aprendizado, destacando o empenho de todos 

os envolvidos no grupo da disciplina.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base no trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2020 na disciplina de Intervenções Clínicas 

e na Saúde I, os trabalhos discentes e os encontros síncronos para realização das supervisões remotas, 

oportunizaram à acadêmica novas experiências e a contemplação do objetivo proposto que foi o 

conhecimento adquirido. 

 

REFERÊNCIAS: 

SANTOS, V. S. dos. Pandemia. Brasil Escola. Disponível em: < 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

UOL. Origem do coronavírus? Pesquisa se recusa a assumir responsabilidade. Disponível em: < 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2020/03/13/origem-do-coronavirus-pequim-

se-recusa-a-assumir-responsabilidade.htm>. Acesso em: 20 ago. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está escrevendo: 

 

( X ) Resumo  (   ) Relato de Experiência   (   ) Relato de Caso 

 

MUSICALIZAÇÃO: A AÇÃO DE APRENDER NOS ACORDES DA 

EDUCAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daiane Bozza 

COAUTORES: Gabriela Cirino 

ORIENTADOR: Luísa Cadorim Facenda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Esse trabalho é um fragmento do projeto de pesquisa "Musicalização: A ação de aprender nos acordes 

da educação”, direcionado a educação infantil, orientado pela professora Mestra Luísa Cadorim 

Facenda. Nesse sentido, o tema escolhido para a presente pesquisa, vem ao encontro da compreensão 

sobre os desafios do educador frente à utilização da musicalização na educação infantil, bem como 

compreender a sua importância para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Ressalta-se 

ainda que a relevância do estudo desta temática se destaca pela necessária busca de novas formas 

metodológicas e didático-pedagógicas a serem desenvolvidas e introduzidas no meio educacional, 

garantindo a presença da música nos currículos educacionais e, por conseguinte, assegurando a 

formação musical para que o docente possa reinventar a sua prática profissional dentro das instituições 

de ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A música está presente na vida do ser humano desde antes do nascimento. Ainda no útero materno, a 

criança é capaz de ouvir ruídos, sons sanguíneos, intestinais, músicas e as vozes exteriores (SULPICIO, 

PARREIRA, PIRES, 2015, p. 436-437). Isso porque, a criança e a música se completam, pois a criatividade, 

a ludicidade e a alegria estão presentes quando juntas. Ao explorar o mundo sonoro, a criança aprende 

enquanto brinca, enquanto joga, enquanto canta, dança ou imita.  
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Ela, principalmente, deixa-se envolver nesse sentido pelo lado dinâmico e 

lúdico, ou seja, através de brincadeiras e jogos (brincam cantando; imitam 

ruídos como de carros, animais, foguetes, entre outros; dançam e dramatizam 

situações sonoras que lhes agradam) (CARDOSO, 2012, p.13) 

 

Ao seguir essa linha de pensamento, na educação infantil, a musicalidade atende diferentes demandas 

do desenvolvimento efetivo, na medida que “necessita do contato com o concreto e o imaginário, o que 

estimula bastante a sua criatividade, expressão corporal e oral, mas sempre mantendo a flexibilidade 

por parte do professor quanto aos limites de cada aluno” (CARDOSO, 2012, p.17).. As músicas 

folclóricas, as parlendas, as músicas instrumentais, as corporais, brincadeiras e jogos musicais, contos 

musicalizados, enfim, existe uma variedade gigante quando o assunto é, de fato, usar a musicalização 

na sala de aula. 

Isso muda a visão do docente quanto a utilização da música. Não é apenas nas cantigas de rotina, nem 

somente nas apresentações da escola. Explorar, com as crianças, a música é algo fascinante, que além 

de ser uma prática agradável, favorece a vivência de novas experiências, amplia os horizontes dos 

alunos, semeia culturas diferentes, histórias diferentes, além de ser um meio de planejar ativamente 

uma história, um conto, um desenho e até mesmo a aquisição dos conteúdos curriculares, através da 

musicalidade. Inclusive conhecer os instrumentos musicais, descobrir os sons, investigar suas 

possibilidades e criar, a partir de objetos e elementos não estruturados, aquisições musicais para 

diversificar as situações de aprendizagens. 

Portanto, a musicalidade está prevista no currículo escolar, é preciso reconhecê-la, planejá-la e 

estruturá-la para enfim pôr em prática. A síntese aborda a aprendizagem, “discriminar os diferentes 

tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e 

coletiva” (BNCC, 2017, p. 52). Assim, colaborando para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

social.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise desse trabalho compreende que a musicalização, mesmo já inserida nas escolas, possui 

amplitude e benefícios educacionais a serem explorados e incorporados ao currículo. Assim, a criança 

adquire novas experiências com essa prática pedagógica, além de fornecer ao professor novas 

metodologias de trabalho que vem ao encontro de uma educação qualificada e significativa. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. CEB/MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2017. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ >. Acesso em: 22 de maio de 2020. 

CARDOSO, Rúbia Paulita Chagas. Musicalização na Educação Infantil. 2012. Disponível em: 
<www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/35897> Acesso em: 14 de junho de 2020. 
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SULPICIO, Eliana Cecília Maggioni Guglielmetti; PARREIRA, Gabrielle Estabille; PIRES, Ligia Donizete dos 
Santos. O uso dos instrumentos de percurssão em musicalização de crianças em período sensório-motor. 
Ver. Tulha, Ribeirão Preto, v. l, n. 2, p. 434-443, 2015. Disponível em: 
<www.revistas.usp.br/revistadatulha/article/view/108798> Acesso em: 11 de junho de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, EXPECTATIVAS E 

POSSIBILIDADES CONCRETAS.  

 

AUTOR PRINCIPAL: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: JANAINA RIGO SANTIN.  

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-UPF.  

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa analisará matérias do Direito Civil, em especial, a usucapião extrajudicial, e sua abordagem 

pela Lei de Registros Públicos. Trata-se de um instrumento desenvolvido para facilitar o acesso a 

direitos, em especial o direito de propriedade e o direito à moradia, de uma maneira mais ágil e menos 

onerosa para os requerentes. A pesquisa tem como objetivo geral trabalhar esse mecanismo, capaz de 

transformar situações de fato em situações de direito, bem como desjudicializar conflitos e desafogar o 

judiciário. A pesquisa será de revisão bibliográfica, pelo método hipotético dedutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A usucapião extrajudicial é um instituto previsto na Lei de Registros Públicos, art. 216-A do Código de 

Processo Civil. Surgiu como um mecanismo para tornar mais ágil, eficaz e menos onerosa a realização 

do direito material. Também atendeu ao fenômeno da desjudicialização, dando a oportunidade de 

órgãos extrajudiciais atenderem a demanda das partes e, consequentemente, desafogar o judiciário. 

Além disso, a usucapião é um importante instrumento para cumprimento da função social da 

propriedade, eis que só tem espaço diante do desinteresse do proprietário. Ou seja, o usucapiente 

imprime à coisa, objeto da ação, uma função socioeconômica que não é dada pelo proprietário, real 

dono da coisa. 

A usucapião extrajudicial possui requisitos específicos previstos em lei, conforme demonstra a análise 

do artigo 216-A do CPC. São eles: consensualidade, disponibilidade, incidência sobre imóveis de raiz, 

assistência por advogado, celeridade, colaboração, dispensa de homologação judicial e intervenção do 

Ministério Público. Ademais, o referido dispositivo só é admitido para as modalidades ordinárias de 
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usucapião, nos quais, segundo Orlando Gomes, “além da posse e do lapso de tempo, exige-se o justo 

título e a boa-fé” (2017, p. 185).  

Dessa forma, pode-se elencar uma série de exigências documentais a serem juntadas nos autos do 

processo administrativo da usucapião, como ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de 

posse do requerente e seus antecessores; planta; memorial descritivo assinado por profissional 

legalmente habilitado; e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados 

na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confronantes, serão exigidas certidões 

negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente (Lei nº 

6.015 de 31 dezembro de 1973). 

Outro interessante ponto da matéria em análise é o disposto no inciso II do art. 216-A, que determina 

que a usucapião extrajudicial só será válida “se houver a concordância do proprietário e de todos os 

demais titulares de direitos reais sobre o imóvel usucapiendo e sobre os imóveis circunvizinhos” 

(MAILLART et.al., 2016, p.23). Nesse sentido, só haverá essa forma de aquisição da propriedade se o 

dono não contestar e os demais não questionarem. 

 As vantagens do dispositivo são muitas, tais como a efetiva tutela dos interesses do possuidor, a 

desjudicialização de conflitos, a maior agilidade-celeridade processual, a menor onerosidade e a 

dispensa de formalidades exigidas na forma tradicional. No entanto, a exigência da anuência das partes 

para a forma extrajudicial pode limitar a eficácia do dispositivo. Isso se dá quando, procurado pelo 

possuidor, o dono se recuse a anuir com a perda do patrimônio, ou ainda resida em lugar desconhecido, 

o que lhe impedirá de assinar os documentos necessários para a forma extrajudicial. Nesses casos, o 

Oficial Registrador rejeitará o pedido e orientará a parte a procurar o Judiciário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a usucapião extrajudicial tem por objetivo efetivar a função social da propriedade, que 

é requisito para tornar-se proprietário da coisa. Ademais, o instumento apresenta inúmeras vantagens 

processuais, como menor onerosidade e maior agilidade. No entanto, a legislação possui alguns 

entraves que podem limitar seu alcance e eficácia, o que levará os jurisdicionados a recorrem ao 

Judiciário. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ESCOLA DO PASSADO E A ESCOLA DO PRESENTE: AS TRÊS 

ÚLTIMAS DÉCADAS DO ENSINO DA PERSPECTIVA DOCENTE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milena Teixeira Pagno.  

COAUTORES: Emilly Raiter Bortoluzzi, Gislaine Arse Fiorentin e Keila Thais Bandeira.  

ORIENTADOR: Mariane Oliveira Bica. 

UNIVERSIDADE: Centro Universitário UNIDEAU – Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Projeto de Aperfeiçoamento Teórico e Prático – PATP, é um componente curricular dos cursos de 

graduação do Centro Universitário UNIDEAU. Corroborando com princípios teórico-metodológicos da 

Pedagogia de Projetos, em cada semestre, o PATP culmina as disciplinas em uma proposta de iniciação 

à pesquisa científica. Assim, os acadêmicos desenvolvem uma investigação que associa inspirações 

procedimentais das pesquisas de campo, bibliográfica e/ou documental que, por sua vez, materializa-

se em um artigo científico. 

Nesse sentido, o presente resumo busca socializar o trabalho desenvolvido a partir do PATP do nível III 

do Curso de Pedagogia que teve como problemática de investigação as mudanças ocorridas nos 

sistemas de ensino nas últimas três décadas no Brasil. O estudo considerou aspectos sociais, históricos 

e culturais, tendo como principais balizadores a legislação educacional e o testemunho de professores 

com 30 anos de docência. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A educação formal brasileira modifica-se constantemente, e, com ela, as condições sociais, culturais e 

históricas de alunos e professores. Desde seu marco histórico inicial, com a chegada da Companhia de 

Jesus, até a atualidade, o processo de escolarização passou por diversos períodos, com interesses 

distintos entre si. Logo, os aspectos que constituem a formação integral dos sujeitos se refazem a cada 

tempo, apresentando-se como um complexo e plural desafio. 

Assim, o PATP do nível III do Curso de Pedagogia da UNIDEAU desafiou os acadêmicos a compreender 

este processo de constituição da educação formal brasileira, mais especificamente a partir da década 

de 1990. Em um primeiro momento, os acadêmicos dedicaram-se a realizar uma revisão de literatura, 

bem como documental, mais especificamente na legislativa brasileira.  
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As Leis no âmbito educacional já passaram por diversas mudanças, buscando acompanhar as 

necessidades da sociedade. A exemplo, temos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), que trazer a educação como um dever e um direito, impondo o ensino escolar como 

obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos. Cabe lembrar que tal situação nem sempre foi abordada desta 

forma, considerando que até 2013 a mesma legislação trazia a obrigatoriedade apenas para estudantes 

do Ensino Fundamental.    

A partir deste contexto, o processo de investigação teve sequência com a produção de um questionário 

direcionado a professores da educação básica, do qual intencionou compreender os distintos contextos 

educacionais escolares e suas diferenças nas três últimas décadas, da perspectiva docente. O 

questionário com 10 questões fora encaminhado para duas profissionais que atuam há 30 anos na área 

educacional. Estas são docentes de escolas públicas, lecionando em Passo Fundo – RS e em Guaporé – 

RS, respectivamente.  

Com base no referencial teórico, foi possível desvelar as diferenças no âmbito educacional nos últimos 

trinta anos. Destarte, a partir da relatoria das professoras apresentadas por meio do questionário 

respondido pelas mesmas, reafirmamos a “natureza” mutável da escola, que está em um incessável 

processo de transformação e adequação às necessidades expostas pela sociedade – apesar de nem 

sempre tal condição mutante mostrar-se de forma explícita e/ou material.  

Também reiteramos, a partir dos relatos das professoras que, através das alterações que ocorrem na 

legislação educacional no decorrer das últimas três décadas, fora possível garantir a progressão da 

qualidade da educação formal, que atualmente está voltada para a formação integral dos alunos 

(BRASIL, 1996), evidenciando suas potencialidades e buscando sanar suas dificuldades;  baseada nos 

princípios éticos, estéticos e políticos, visa o pleno desenvolvimento do estudante, seu empoderamento 

como cidadão e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996), preparando-o para a vida social, dentro 

e fora do âmbito escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através do PATP proposto aos acadêmicos do nível II da Pedagogia - UNIDEAU, fora possível 

compreender que a educação formal está em constante transformação em todos os seus âmbitos, e 

isso é necessário para que a escola esteja apta para acolher as necessidades da comunidade que, por 

sua vez, está intimamente ligada ao desenvolvimento integral dos sujeitos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 25 abr. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

METACOGNIÇÃO E FUNÇÕES EXECUTIVAS: EM BUSCA DE 

DIÁLOGOS PARA A EDUCAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Flávia Ferraz Acco  

COAUTORES: XXXXXXXXXX 

ORIENTADOR: Dra. Cleci T. Werner da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Compreender o modo como os sujeitos manejam suas ações e percepções em torno de si mesmos e 

com o meio de suas vivências é intrínseco ao seus respectivos papéis como protagonistas de seus 

processos do pensamento (Valenzuela, 2019. p. 11). No campo dos estudos acerca da cognição, as 

funções executivas e a metacognição se apresentam como constructos passíveis do destrinchamento 

do enlace apresentado acima, bem como a relação entre essas duas áreas de estudo se demonstra 

pertinente quando aplicada à esfera da educação. A transformação e a aprimoração dos processos 

mentais daqueles que buscam o conhecimento, quando desempenhado de modo autômato, 

transfigura-se em fantasmas responsáveis pela estagnação do saber e consequentemente mecanização 

dos processos relacionais. À vista disso, o estudo realizado possui como objetivo o entendimento da 

relação entre a metacognição e as funções executivas, assim como suas respectivas implicações para a 

esfera da educação.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenho da pesquisa se desenvolveu através do viés qualitativo com enfoque no estado do 

conhecimento. Foram desenvolvidas duas etapas de trabalho, nas quais, a destarte, utilizou-se as bases 

de dados SciELO e PePSIC, com o intuito de localizar artigos acadêmicos que apresentassem elucidações 

acerca do conceito de metacognição, bem como a busca de escalas neuropsicológicas vigentes para a 

mensuração do constructo nos sujeitos. Em sequência, averiguou-se a produção acerca da 
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conceitualização das funções executivas (FEs), como também escritos científicos que propusessem o 

entrelaçamento entre ambas conceituações e os reflexos das mesmas no tecido educacional.  

Os principais resultados obtidos na primeira etapa circundam a relevância da metacognição como um 

catalisador frente à aquisição do conhecimento aos sujeitos, devido sua efetividade em aprimorar as 

habilidades de aprendizagem dos mesmos. O modo como os indivíduos se colocam a refletir sobre seus 

respectivos funcionamentos e os manejos que escolhem para realizar as tarefas de seus cotidianos se 

mostra intrínseco aos seus respectivos progressos.  

A respeito da produção destinada à mensuração psicométrica de constructos metacognitivos, verifica-

se que  cada constructo é uma rede interligada aos outros em constante interação (SCHELINI et al., 

2016). Dessa maneira, torna-se capcioso o intento de mensurar constructos metacognitivos 

individualmente, sem levar em consideração a ampla rede que os dispõe. As principais escalas 

metacognitivas encontradas foram as seguintes: EMETA e Metacognitive Awareness Inventory - MAI.  

 Os resultados da segunda etapa exprimem que as FEs operam em concomitância em todas as atividades 

mentais de um sujeito, as quais podem ser contempladas pela concentração, planejamento e 

pressuposição de qualquer tarefa, como ler um livro - por exemplo. As FEs estão agrupadas em três 

núcleos (controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva), os quais possuem 

protagonismo no desenvolvimento cognitivo, social, psicológico e físico de um sujeito (DIAMOND, 

2014). Um dos principais modos de identificar como estão as FEs de um sujeito, é através da avaliação 

neuropsicológica. Os testes mais utilizados para tal são os seguintes: Teste Wisconsin de Classificação 

de Cartas (WCST), Escalas Wechsler (WISC/WAIS/WIAT e WPPSI), Teste das Trilhas (Trail Making Test), 

Teste Stroop  e Hayling Test.  

Quanto a relação da metacognição com as FEs, a literatura disponível se manifestou diminuta. Não 

obstante, a produção exercida por Corso et al. (2013) corrobora que o processo do aprender está 

intrinsecamente relacionado com o manejo das capacidades de planejamento (funções executivas), 

assim como a regulação da própria atividade (metacognição). Dessa maneira, o assinalamento de 

maiores investigações acerca da temática apresentada se demonstra primordial no que tange a busca 

de caminhos efetivos para a educação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os processos realizados pela metacognição, assim como pelas FEs reverberam a premissa de que o 

conhecimento se consolida no momento em que os sujeitos se tornam conscientes de si mesmos. Nessa 

perspectiva, as elucidações acerca da temática proposta vão ao encontro da potencialização da 

educação enquanto estruturadora de sujeitos críticos e voltados para a construção do saber pelo saber.  

 

REFERÊNCIAS: 

CORSO, H. V. et al. Metacognição e Funções Executivas:: Relações entre os Conceitos e Implicações para 

a Aprendizagem. Psicologia:, Brasília, v. 29, n. 1, p. 21-29, jan. 2013.  
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Functions and Language Development Mutually Support One Another. Perspectives on Language and 

Literacy, Baltimore, v. 14, n. 1, p. 7-11, jan. 2014.  

SCHELINI, Patrícia Waltz et al . Avaliação do monitoramento metacognitivo: análise da produção 

científica. Aval. psicol.,  Itatiba ,  v. 15,  p. 57-65, ago.  2016.   

VALENZUELA, Ángel. ¿Qué hay de nuevo en la metacognición? Revisión del concepto, sus componentes 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESCORTINANDO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Cirino 

COAUTORES: Daiane Bozza  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Luisa Cadorim Facenda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente artigo aborda a importância da inserção das crianças no mundo da leitura, bem como os 

benefícios adquiridos com esse bom hábito. A leitura pode contribuir para emancipação do sujeito, 

tornando-o um cidadão mais consciente, com uma visão mais ampla do mundo, e ajudando-o na 

transformação de si e da sociedade em que vive. Por conta disso, os professores precisam utilizar meios 

e recursos para oportunizar aos alunos experiências de leitura diferentes as habituais. Desse modo, a 

inserção da criança no mundo literário tem como objetivo auxiliá-la na conscientização da importância 

do desenvolvimento da sua imaginação, percepção e seu ponto de vista, tornando-a um ser crítico e 

construtivo que busca conhecer as necessidades da leitura e assim contribuir no seu cotidiano, na sua 

formação pessoal, escolar e social.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A leitura enfatizada na educação infantil proporciona as crianças momentos de construção de saber, 

possibilitando o desenvolvimento de vários fatores: criatividade, sentimentos, imaginação, emoções, 

ampliação contínua do vocabulário e descoberta de um novo universo onde tudo pode acontecer. 

Bamberger explica que “[...] Na idade pré-escolar e nos primeiros anos de escola, contar e ler história 

em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário, 

e mais importante ainda para a motivação da leitura” (2002, p.24).  
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Quando falamos em educação infantil é necessário frisar que esse processo ocorre de uma maneira 

diferenciada. A leitura pode e deve ser realizada em conjunto, onde os meninos e meninas experienciam 

junto com o leitor durante as palavras, imagens, relatos e suposições. O professor torna-se um agente 

ativo de estímulo durante o processo de encantamento dos pequeninos. Ele é o principal responsável 

para possibilitar momentos de intimidade com livros e histórias, tornando-se um exemplo de leitor 

voraz. Desta forma Silva salienta,  

Mais especificamente, para que ocorra um bom ensino da leitura é necessário que o professor seja ele 

mesmo, um bom leitor. No âmbito das escolas, de nada vale o velho ditado “faça como eu digo (ou 

ordeno!), não faça como eu faço (porque eu mesmo não sei fazer)” isto porque os nossos alunos 

necessitam do testemunho vivo dos professores no que tange á valorização e encaminhamento de suas 

praticas de leitura (SILVA, 2003, p. 109). 

O estímulo ao ato de ler ofertado pela escola pode ser o diferencial que fará com que o hábito da leitura 

perdure até a fase adulta do indivíduo. Silva afirma que “Quando entra na escola, o educando aprende 

a ler e ao professor fica a incumbência de apresentá-lo à leitura e ao gosto de ler” (2014, p. 83). 

Trabalhar com a literatura infantil é fantasia, ludicidade, é transportar meninos e meninas para seu 

próprio mundo de faz de conta, onde sapos viram príncipes, abóboras transformam-se em lindas 

carruagens, espelhos mágicos falam, criaturas horripilantes escondem um lindo coração, e onde um 

beijo de amor verdadeiro pode currar tudo. Meireles descreve,  

A literatura infantil é arte. E como arte deve ser apreciada e corresponder plenamente à intimidade da 

criança. A criança tem um apetite voraz pelo belo e encontra na literatura infantil o alimento adequado 

para os anseios da psique infantil. Alimento, esse, que traduz os movimentos interiores e sacia os 

próprios interesses da criança. “A literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. É uma 

nutrição.” (1984, p. 32). 

A criança criativa precisa nutrir sua imaginação, motivando-a e explorando-a. Para isso, utiliza matérias 

primas sadias, podendo viajar pelo seu mundo imaginário e alterá-lo da maneira que julga ser justo. O 

desenvolvimento adquirido através de livros, teatros e contações de histórias é imenso, pois é por meio 

dessas ferramentas que os conhecimentos de mundo são apurados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Na educação infantil, desde a mais tenra idade, devemos oferecer o contato com o mundo letrado, e a 

escola é o espaço privilegiado para esta ação, uma vez que, tem suas metodologias pedagógicas com 

direcionamento lúdico e criativo. A literatura permite o contato das crianças com o uso real da escrita, 

leva-as a conhecerem novas palavras, a discutirem valores como o amor, família e sentimentos, 

utilizando a imaginação, desenvolvendo a oralidade, a criatividade e o pensamento crítico.  

 

REFERÊNCIAS: 

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. 7. Ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 

MEIRELES, Cecília, (1984). Problemas da literatura infantil– 3ª ed.Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

SILVA, Ezequiel Theodoro. Leitura na escola e na biblioteca: 8. Ed. Campinas: Papirus, 2003. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RUMO AO OESTE CATARINENSE - A COLONIZAÇÃO 

PARTICULAR DA SOCIEDADE TERRITORIAL MOSELE, EBERLE E 

AHRONS LTDA (1910-1934) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Luiza Magro  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Dra. Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem por propósito investigar o projeto de colonização da Sociedade Territorial, 

Mosele, Eberle e Ahrons Ltda, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atuante na antiga região 

de Cruzeiro, oeste catarinense, entre 1910 e 1934. Parte-se do pressuposto de que, nesse período, 

houve a enxamagem de colonos e também de colonizadoras do Rio-grandense para o oeste de Santa 

Catarina. A Colonizadora Ahrons foi formada pelo engenheiro Rudolph Ahrons, de Porto Alegre; o 

empresário Abramo Eberle e os irmãos Mosele, de Caxias do Sul. A sede da empresa situava-se em Porto 

Alegre, com escritório inicialmente em Marcelino Ramos, transferido posteriormente para outra 

margem do rio Uruguai, na região de Cruzeiro, que atualmente compreende o meio oeste catarinense, 

região do Vale do Contestado.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A migração é um fenômeno variado, tem a mobilidade como ponto em comum. A finalidade é a busca 

de melhores condições de sobrevivência. A migração interna, de uma colônia para outra, marcou o 

processo de colonização no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na década de 1920, nota-se o início 

de um novo ciclo migratório, partindo das "colônias novas" do Planalto Rio-grandense rumo ao oeste 

catarinense (NEUMANN, 2016). 
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Segundo Roche (1969), a colonização dirigida pelo governo do Império e República, no Rio Grande do 

Sul, se deu em diversas fases. As mais importantes para o presente estudo são a terceira e quarta fases, 

chamadas de enxamagem para o Norte. A terceira fase, iniciada em 1890, foi o salto para o Planalto Rio-

grandense, onde surgiram novas colônias que receberam descendentes de imigrantes das colônias 

velhas. Posteriormente, em 1914, acontece a quarta fase, marcada pelo êxodo do Rio Grande do Sul e 

a busca pelas terras do oeste catarinense. 

Paralelo a migração dos colonos, houve a migração de empresas de colonização privadas, até então 

ativas no Rio Grande do Sul, muitas delas, na região do Planalto Rio-grandense. O perfil das "colônias 

novíssimas" formadas no oeste de Santa Catarina era variado, havendo colônias mistas, étnicas e 

confessionais. Percebe-se que no interior das colônias, os colonos se reagrupavam, orientados pela 

origem étnica e confessional. Os preços competititivos das terras eram o principal fator de atração, 

reforçado na propaganda promovida pelos agentes de colonização a serviço das colonizadoras. O 

interesse central das empresas colonizadoras atuantes no oeste catarinense era o comércio de terras, 

com a expansão de seus empreendimentos, auferindo de lucros significativos. 

A Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons & Cia foi uma das empresas atuantes na região do oeste 

catarinense, fruto da associação de um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, interessados em 

lucrar com o comércio de terras, aliando no empreendimento capital, prestígio e empreendedorismo. 

Tratava-se de uma sociedade formada por Rudolph Ahrons, Abramo Eberle, os irmãos Mosele e sócios 

minoritários. Fundaram a colônia Concórdia, administrada pelos irmãos Mosele, que foram o braço da 

empresa na colônia, acompanhando a instalação dos colonos e o desenvolvimento da colônia. Em 1934, 

Concórdia se emancipou como município da região de Cruzeiro. 

Como transparece na própria propaganda da empresa, a ferrovia foi essencial para alavancar o 

desenvolvimento da colônia, a qual, internamente, manteve a organização de espaços étnicos e 

confessionais, atendendo ao próprio perfil da empresa. Ao reduzir o foco de análise para estrutura da 

empresa, sobressai um grupo de empresários, atuantes em ramos os mais diversos, que se associaram 

em prol de um projeto maior, em um campo de atividades totalmente estranho até então. O ponto de 

convergência: o capital econômico e social e a possibilidade de sua multiplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nas décadas de 1920-1930, a enxamagem de empresas de colonização e colonos do Rio Grande do Sul 

se dirigiu ao oeste catarinense, cujo produto vendido nos anúncios, panfletos e prospectos eram terras 

férteis, baratas, com madeira em abundância. As empresas e os colonos contribuíram para ocupação 

efetiva da região, atendendo à demanda do governo do estado de Santa Catarina, mas por outro lado, 

foram fatores relevantes na expulsão da população remanescente do Contestado e dos caboclos. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMADOR, Milton Cleber Pereira. A colonização na pequena propriedade familiar pelo descendente de 

imigrante e o desenvolvimento socioeconômico de Concórdia (1920 a 1960). Concórdia: Fundação 

Municipal de Cultura; Gráfica Sul Oeste, 2015. 



 
 

  

P
ág

in
a 

9
7

4
 

NEUMANN, Rosane Marcia. Uma Alemanha em miniatura: o projeto de imigração e colonização étnico 

particular da colonizadora Meyer no noroeste do estado do Rio Grande do Sul (1897-1932). São 

Leopoldo: Oikos-Ed. Unisinos, 2016. 

RADIN, José Carlos. Companhias colonizadoras em cruzeiro: representações sobre a civilização do 

sertão. Florianópolis, 2006. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Santa Catarina. 

ROCHE, Jean. A colonização Alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1969. 1 v. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

      

  



 
 

  

P
ág

in
a 

9
7

5
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUANDO UMA TRAGÉDIA ROMPE O COTIDIANO 

JORNALISTICO; ANÁLISE DAS PRIMEIRAS NOTÍCIAS DO 

DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA 9MG0 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Gabriele Costa Pereira.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dr. João Vicente Ribas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa analisa as primeiras notícias produzidas sobre o rompimento da barragem de 

Mariana (MG) em 2015, caracterizadas como uma cobertura jornalística de breaking news no meio on-

line (OSÓRIO, 2016), publicadas pelo jornal Estado de Minas e pelo portal G1. O objetivo é registrar e 

avaliar as decisões de produção jornalística tomadas em um momento de urgência dos fatos e 

necessidade de rápida circulação da informação. Para tanto, buscam-se os conceitos da teoria do 

jornalismo, gatekeeper e breaking news. Desta forma evidenciase o processo de cobertura jornalística 

de um desastre no contexto atual de tecnologias digitais, considerando atualidade, escolhas, e linhas 

editoriais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho realizou a análise das primeiras reportagens sobre o rompimento da barragem de Fundão 

no distrito de Mariana (MG). A notícia publicada pelo jornal Estado de Minas foi uma das primeiras em 

meio on-line. Nela, naquele momento, era possível ver um “ao vivo” dos jornalistas, como escrito na 

notícia: “Acompanhe a saga de nossa reportagem para chegar ao local mais atingido pelo rompimento 

da barragem, vídeo feito pelo repórter Mateus Parreiras”. Já a notícia do portal G1 conta com mais 

informações sobre o ocorrido e começa a trazer os primeiros registros de fatalidades, o que estava 

acontecendo ao redor de Mariana (MG).  
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A análise ocorreu em etapas. Na primeira após escolhidas as reportagens, foi analisado: 1. O tipo de 

cobertura (se os repórteres estiveram presentes no local - presencialmente em Mariana, ou realizaram 

remotamente - captando as informações de diversas fontes e organizando-as); 2. A característica da 

cobertura - que elementos é possível visualizar nas notícias (vídeo, foto, infográficos, mapas); 3. 

Comparação entre as duas coberturas - itens 1 e 2 resultarão em uma tabela. Na segunda etapa, foi 

realizada análise das produções jornalísticas através do conceito de alteridade proposto por 

Charaudeau (2005). Já a terceira etapa utilizou o conceito de breaking news aliado a teoria de 

gatekeeper, para responder a questão que movia o artigo: como o jornalismo digital se reconfigura 

quando uma tragédia rompe o cotidiano? 

Na primeira faze foram apresentadas as notícias e produzida uma tabela, anexo 01, sobre o que cada 

notícia continha, o que as diferenciava, trazendo autores para exemplificar. Em seguida foi iniciado a 

segunda etapa, onde trazendo o conceito de análise de discurso de Charaudeau (2005), foi possível 

identificar diferenças e semelhanças entre as duas produções. Logo após iniciou-se a fase três, onde os 

itens 1 e 2 foram somados juntos a outros aspectos buscando responder à questão principal do artigo. 

Os dois objetos de análise optaram por transmitir as informações de maneira ágil e instantânea. O 

rompimento da barragem foi um acontecimento inesperado tanto para os veículos de comunicação 

quanto para os moradores de Mariana. Para os jornais isso quebrou a rotina estabelecida do trabalho 

do dia. As duas publicações recebiam com o passar das horas adições de conteúdos com novas 

informações. Essas novas informações advinham de conteúdos de notas de órgãos oficiais, vídeos de 

depoimentos e entrevistas com representantes da empresa Samarco e de trabalhadores que 

presenciaram o rompimento da barragem, além do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto. 

Após o rompimento da barragem foram acrescentadas com o passar das primeiras horas em modelo de 

timeline, foram enviados números e nomes de pessoas de todas as idades pelo público na busca pelos 

desaparecidos, uma conversa entre o veículo de comunicação e o público, na busca de respostas, 

conforto e alívio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desse modo observou-se que o jornalismo reconfigura sua rotina produtiva quando uma tragédia 

rompe o cotidiano. Pois precisa, transmitir em ritmo acelerado as informações verídicas sobre o 

acontecimento, mesmo não  possuindo todos os fatos, realizar constantes atualizações ao público sobre 

o que está acontecendo, quais desdobramentos e caminhos estão sendo noticiados. Se necessário, 

formar parcerias entre profissionais da comunicação com um único objetivo: transmitir as informações 

a todos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS INTERFACES ENTRE NEUROPSICOLOGIA E PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A 

FLEXIBILIDADE COGNITIVA E O BEM-ESTAR NO 

TRABALHO      

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabrieli Soccol  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Vanisa Fante Viapiana 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A relação entre neurocognição e bem-estar no trabalho ainda é pouco explorada na literatura. Dentre 

os principais mecanismos cognitivos responsáveis pela resolução de problemas e consequente saúde 

mental, estão as funções executivas, em especial o componente de flexibilidade cognitiva. A 

flexibilidade cognitiva implica na capacidade de alternar o pensamento, possibilitando a resolução de 

problemas de ordem cognitiva e socioemocional (DIAMOND, 2013). Deste modo, entende-se que a 

flexibilidade cognitiva pode estar relacionada ao bem-estar no trabalho, possibilitando melhores níveis 

de resolução de problemas cotidianos e melhores estratégias diante de adversidades. Paschoal e 

Tamayo (2008) relatam que o bem-estar no trabalho consiste no predomínio de emoções positivas. 

Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo explorar as relações entre a flexibilidade cognitiva e 

o bem-estar no trabalho, por meio de uma discussão abrangente da literatura, ilustrada pela avaliação 

de 4 casos.  
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DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo, de caráter exploratório, descritivo e transversal, 

pois, descreve fenômenos raramente explorados na literatura científica. Participaram deste estudo 4 

funcionários de uma universidade que exercem atividades administrativas. Os participantes foram 

selecionados por conveniência e nomeados neste trabalho conforme os super-heróis do quarteto 

fantástico, de acordo com as características de cada um. Após a explicação sobre a pesquisa e assinatura 

do TCLE, foram utilizados 3 instrumentos para a coleta de dados: 1)Teste Winsconsin de Classificação 

de Cartas, para avaliação da flexibilidade cognitiva, 2)Entrevista comportamental por competências, 

com o objetivo de identificar habilidades de flexibilização cognitiva em situações diárias de trabalho e 

3)Escala de Bem-Estar no Trabalho, para verificação de como os sujeitos estavam se sentindo em seus 

ambientes de trabalho. A partir dos dados obtidos realizou-se um estudo de caso múltiplo com o intuito 

de ilustrar a relação entre flexibilidade cognitiva e bem-estar no trabalho. 

A partir dos resultados, observou-se que a relação proposta entre a flexibilidade cognitiva e o bem-estar 

no trabalho esteve presente em todos os casos. Isso pode ser verificado na apresentação de dados da 

Senhora Fantástico, ela demonstrou uma flexibilidade com as rotinas de trabalho, no relacionamento 

com colegas e também com os seus próprios erros. Desta forma, pareceu influenciar positivamente no 

seu nível de bem-estar no trabalho. Já a Mulher invisível apresentou dificuldades de base atencionais e 

de raciocínio, o que prejudica o nível de flexibilidade cognitiva, e, consequentemente, uma baixa 

tolerância com as próprias falhas foi percebida durante a entrevista. Diante disso, percebe-se que o 

desempenho cognitivo é base para que se tenha condições de avaliar os próprios problemas, considerar 

diferentes perspectivas e tolerar frustrações. No terceiro caso, o Tocha Humana parece ter um bom 

desempenho intelectual/cognitivo, o que pode possibilitar uma melhor flexibilidade para a resolução 

de tarefas complexas. No entanto, no dia a dia, a flexibilidade cognitiva quente pode ser prejudicada 

em momentos que os componentes emocionais também são levados em conta. A partir disso, entende-

se que a flexibilidade possibilita um melhor desempenho nas atividades de trabalho, mas não somente 

isso, pode ser uma base cognitiva importante para melhorar a resolução de problemas e as relações 

interpessoais.  

Nesta perspectiva a flexibilidade cognitiva seja para demandas puramente cognitivas ou com relação 

com processamento emocional (MATA et al., 2011) podem ser habilidades importantes para se manter 

saudável no mundo do trabalho e na vida. No último caso, O Coisa mostrou que a motivação pode ser 

importante para o recrutamento dos potenciais cognitivos, o participante possui um grande empenho, 

o que pode explicar os resultados adequados diante da flexibilidade cognitiva e o bem-estar no trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se concluir que o treinamento e o desenvolvimento de pessoal incluindo o treino de flexibilidade 

cognitiva pode ser uma ferramenta valiosa para as empresas. Como consequência, podendo resultar 

em profissionais com habilidades para resolução de problemas na rotina de trabalho, abertos às 

diferenças e que aceitam suas próprias limitações e as do outro, possibilitando a manutenção de 

relações mais saudáveis e podendo colaborar para que trabalhadores tenham maiores níveis de bem-

estar. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO 

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTIUCIONAL FRENTE AO 

CONTEXTO DE PANDEMIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabrieli Soccol.  

COAUTORES: Andrea Lange; Bruna Fátima Gallina; Flávia Acco. 

ORIENTADOR: Susana Konig Luz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Devido a situação impensada da Covid 19 as disciplinas práticas tiveram que adaptar-se ao momento 

vivido por toda Universidade de Passo Fundo (UPF). Para contemplar as práticas do Estágio em 

Psicologia Institucional, que seria realizado no Setor de Atenção ao Estudante, intervenções precisaram 

ser pensadas para que, mesmo de forma remota, os estudantes concluíssem seus estágios. Foram 

desenvolvidas, juntamente com o SAES, salas de bate-papo com os estudantes da UPF, chamada de 

Plantão do Cuidado. Também foi desenvolvida pelos estagiários uma pesquisa chamada: "Como você 

está"? na qual os acadêmicos(as) da UPF respondiam sobre os seus sentimentos durante a Pandemia. 

Em tempo, foi criada uma conta no Instagram com o nome de "Projeto Elo Solidário”, cuja finalidade foi 

arrecadar alimentos para as famílias que estavam sem trabalho devido a Covid 19. O objetivo deste 

trabalho foi relatar a experiência do estágio em psicologia institucional em um momento pandêmico e 

a reinvenção de ações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia escolhida para contemplar as atividades foram: vídeos chamando os estudantes para a 

sala do Plantão do Cuidado; divulgação nas mídias sociais; criação de conta no Instagram. Foi utilizado 

o delineamento descritivo e exploratório para atender a todas as demandas que pudessem surgir. Ao 

final de cada atividade os estudantes reuniam-se pela plataforma Meet para  discutir de forma 
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qualitativa os resultados e projetar as novas atividades, sempre supervisionados pela professora 

responsável. As atividades remotas funcionaram como auxiliares no cumprimento das tarefas nesta 

pandemia (MARASCA et. al, 2020). Esse espaço se tornou  uma nova forma de inserção no contexto dos 

estudantes, realizando o acolhimento, a escuta e promovendo reflexões acerca do que estava 

acontecendo na vida naquele momento, possibilitando um ambiente seguro para a troca de relatos e 

experiência, vale ressaltar, que nosso trabalho abarcou o acolhimento psicológico como medida de 

manejo. Através dos aparatos tecnológicos, essa mudança de setting terapêutico se estabeleceu de 

forma delicada e demandou uma postura ética de todos envolvidos para que o espaço não se mostrasse 

intrusivo ou ansiogênico para os participantes. O diálogo durante a atividade assumiu várias dimensões, 

as conversas adentraram sentimentos, frustrações, incertezas, dúvidas, tensões, e além disso, pautas 

como a música, a arte e o cinema estiveram presentes, muitas vezes como alternativas de 

enfrentamento de ansiedades provocadas pelo cenário pandêmico. Observou-se então, que uma 

conversa descontraída sobre acontecimentos da semana e sobre os diversos assuntos que surgiam entre 

essa interação, era essencial e necessária para despertar a participação e envolvimento dos alunos nesta 

atividade. Durante a execução desta atividade, foram encontrados muitos temores em relação a abrir a 

câmera e o microfone, assim, enquanto grupo, foi buscado enfrentar essa migração dos encontros 

presenciais para os virtuais, proporcionando um espaço de vínculos e confiança para que os sujeitos se 

permitissem serem vistos e escutados, nessa nova modalidade que assume cada vez mais espaço em 

nossas vidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O momento de Pandemia que atingiu o mundo neste ano de 2020 trouxe com ele reflexões acerca de 

como realizar nossas práticas de forma remota. Como toda situação que não temos controle, surgiram  

resistências e desagrados. Mas surgiram também ideias inovadoras , empreendedoras e criativas. 

Conclui-se que a psicologia necessita ardentemente se reinventar, rever seus paradigmas, revisar suas 

práticas , pois, alguns modelos de trabalho vieram para ficar como é o caso de reuniões remotas. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Campinas ,  v. 37,  e200085,    2020 .  Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UMA HISTÓRIA AMBIENTAL DA MODERNIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel José de Almeida  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marcos Gerhardt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho, tem como objetivo, desenvolver uma análise dos impactos socioambientais causados pela 

revolução verde no norte do Rio Grande do sul, processo de modernização da agricultura em escala 

nacional e internacional onde “o capitalismo utilizou o espaço agrário para ampliar sua dominação e 

reproduzir o capital” (ANDRADES; GANIMI, 2007, p. 44). Utiliza-se como fonte de pesquisa dois 

periódicos nas décadas de 60 e 70, Diário da Manhã e o Agro-jornal, todos da cidade de Passo Fundo, a 

partir de notícias, artigos, reportagens e campanhas publicitarias publicadas nestes jornais, analisa-se 

as particularidades do processo, suas críticas, rupturas e continuidades.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A história da região norte do Rio Grande do Sul é marcada por inúmeras mudanças geográficas, 

demográficas e sociais, um território que já foi predominantemente coberto por florestas e habitado 

por populações Kaingang, também foi um espaço largamente habitado por caboclos que desenvolveram 

uma intensa atividade ervateira extrativista durante o século XIX, recebeu uma grande quantidade de 

imigrantes europeus e foi intensamente desmatada para alimentar o comércio madeireiro. De todas 

estas modificações nem uma representou um processo de aceleração social tão intenso quanto a 

revolução verde nas décadas de 60 e 70, baseava-se na mecanização da produção agrícola, na aplicação 

de adubos químicos nas plantações, medicamentos para a criação de animais e no desenvolvimento de 

sementes híbridas com maior potencial de produção.      
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Para dar conta das complexidades do processo histórico, usa-se a metodologia da história ambiental 

que tem como objetivo "aprofundar o nosso entendimento de como os seres humanos foram, através 

dos tempos afetados pelo seu ambiente natural e inversamente, como eles afetaram esse ambiente e 

com que resultados" (WORSTER, 1991, p. 200). Além de compartilhar das mesmas técnicas de pesquisa 

utilizadas por outros campos da pesquisa histórica, a história ambiental possui uma característica que a 

diferencia das demais, a possibilidade de usar a paisagem como fonte. Através da observação do espaço 

físico é possível perceber diferentes formas de interações entre sujeitos e o meio através do tempo, 

durante o processo de pesquisa são inúmeras as relações estabelecidas entre disciplinas como a 

biologia, a química, a física, geografia, geologia, botânica, ecologia e outras. 

 O processo da revolução verde vai se dar no norte do estado, através do incentivo a adoção de pacotes 

técnológicos composto por fertilizantes, sementes híbridas, venenos e máquinas agrícolas, o incentivo 

vem da ASCAR, das cooperativas de produção e de técnicos e engenheiros-agrônomos, essa 

modernização através dos pacotes vai ser entendida como modernização conservadora uma vez que 

pretende modernizar as relações no meio rural sem tocar na questão fundiária. 

Durante principalmente as décadas de 1960 e 1970 Modernos maquinários agrícolas, agrotóxicos e 

fertilizantes povoavam as páginas dos jornais da cidade de Passo Fundo,as campanhas publicitárias, 

reportagens e artigos traziam em seu discurso a ideia de que atravéz da modernização tecnológica e do 

aumento da produção, seria possivel acabar com o problema da fome. O que se pode observar hoje, é 

que os antigos problemas estruturais da sociedade brasileira, como a má distribuição da terra e a 

exclusão social "são intensificados pela revolução verde nos anos 60 e 70, pela crise dos anos 80 e pela 

políticas e práticas do neoliberalismo e da abertura dos mercados, nos anos 90" (MOREIRA, 2000, p. 

45).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Na região norte do Rio Grande do Sul, verifica-se que a revolução verde representou uma transição 

entre um modelo de agricultura colonial policultor para a monocultura, aumentou a produtividade e 

aumentou os ganhos econômicos, em contrapartida a paisagem foi radicalmente alterada e o uso 

desmedido de agrotóxicos causou serios danos ao meio ambiente que ainda precisam ser estudados 

com maior profundidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.4, n.8, 

1991.      

ANDRADES, Thiago Oliveira de; GANIMI, Rosângela Nasser. Revolução Verde e a apropriação capitalista. 

CES Revista, Juiz de Fora, vol.21, 2007. 

MOREIRA, Roberto José. Críticas ambientalistas à revolução verde. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio 

de Janeiro, vol. 8, n. 2, p. 39-52, outubro, 2000.    
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DIÁRIO DA MANHA [jornal]. Passo Fundo: 1968-1980. Arquivo Histórico Regional. Universidade de Passo 

Fundo. 

AGRO-JORNAL. Passo Fundo: 1975-1977. Arquivo Histórico Regional. Universidade de Passo Fundo.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MERITOCRACIA QUE REFORÇA A DESIGUALDADE: CRÍTICA 

AS “MEDIÇÕES” EM EDUCAÇÃO À LUZ DA TEORIA DAS 

CAPACIDADES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovanna Dalquiavon     

COAUTORES: Altair Alberto Fávero; Julia Costa Oliveira; Thalia Leite de Faria 

ORIENTADOR: Dr. Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo tem por escopo analisar de que forma a ideia de meritocracia na educação acaba reforçando 

a desigualdade quando elege critérios limitados de avaliação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

hermenêutica-exploratória, documental e teórica-bibliográfica, ancorado nos escritos de Nussbaum 

(2012; 2014; 2015), Bachelard (1996), dentre outros. Busca-se responder a seguinte questão:  por que 

os processos avaliativos educacionais baseados em medições e meritocracia acabam justificando a 

desigualdade e promovendo a injustiça social? I) inicialmente será apresentado um esboço geral de 

alguns processos de avaliação em educação baseados em medições e que promovem a ideia de 

meritocracia; II) na sequência serão apresentadas a falácia de Medição de Bachelard e a falácia da 

distribuição igualitária de Nussbaum; por fim, III) serão elaboradas algumas reflexões críticas sobre o 

modelo de mensuração do desenvolvimento educacional à luz da teoria das Capacidades de Nussbaum. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Sistema de Ensino brasileiro nas últimas décadas tem se voltado as avaliações de larga escala como 
critério para “medir” a qualidade na Educação. Com isso alimenta o pressuposto de que provas, exames 
e aplicação de instrumentos de avaliações são os meios mais adequados de medir o desempenho do 
aluno na escola, e com isso indicar a qualidade de ensino, atendo-se a critérios padronizados de 
avaliação. O fato é que tais avaliações padronizadas não contemplam todas as esferas da vida, como as 
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desigualdades no contexto social, econômico e cultural, dentre outros. Como exemplo temos o Exame 
Nacional do Ensino Médio, ao passo que "o Enem nos remete à metáfora da corrida, a linha de largada 
é a mesma para todos, porém alguns estão em melhores condições do que outros para enfrentar a 
disputa, o que os leva a chegar antes no final do percurso" (KLITZKE, VALLE, 2015, p. 240). 
Nessa linha de pensamento nos deparamos com o limite das avaliações educacionais, em que passam 
a ser reduzidas ao ponto de não contemplarem todas as esferas da vida, atendo-se a critéricos 
meritocráticos, por exemplo. Como forma de compreensão do fenômeno, usar-se-á a falácia da medição 
como obstáculo do conhecimento quantitativo apontado por Bachelard (1996) , em que é " preciso 
refletir para medir, em vez de medir para refletir" (1996, p. 262). De encontro com o pensamento 
bachelariano, ater-se-á a questão da falácia da distribuição igualitária de elucidada por Nussbaum 
(2012), seguindo o mesmo princípio de que uma única medida numérica como forma de avaliar 
negligenciaria outros aspectos importantes a serem considerados. 
Na tentativa de romper com a lógica da medição, a Teoria das Capacidades proposta por Nussbaum 
(2012) se empenha em questionar a ideia de meritocracia, que justifica as desigualdades atuais. A saber, 
questiona até que ponto é possível medir o que o indivíduo é capaz de ser e fazer. A partir disso, se faz 
necessário repensar a questão da medição baseada na meritocracia em avaliações educacionais como 
o ENEM, afinal, ter a mesma oportunidade de participar não implica ter igualdade de desempenho. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo mostra que a meritocracia reforça a desigualdade, pois não basta somente ter a oportunidade 

de acesso à educação se faltam as condições de moradia, transporte, alimentação. Em suma, o estudo 

e a análise dos autores possibilitaram compreender que avaliações educacionais que utilizam uma única 

medida numérica pautadas na meritocracia, acabam por legitimar as desigualdades. 

 

REFERÊNCIAS: 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. Tradução Esteia Dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

KLITZKE, Melina Kerber. VALLE, Ione Ribeiro. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Há 

democratização do acesso ao ensino superior? Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 16, p. 227-

247, jan./jun. 2015. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 

NUSSBAUM, Martha. Crear Capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

( X ) Resumo             (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 
 

A REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA EM MEIO A PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Graziela Minas Alberti  

CO-AUTORES:  

ORIENTADOR: Vinicius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 
 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, o surgimento da pandemia do coronvaírus (Covid-19) está originando diversas 

mudanças em vários fatores da sociedade, envolvendo desde as relações pessoais até as relações 

profissionais. Nesse contexto, a realidade do sistema prisional brasileiro também foi atingida, pois como 

medida de segurança, as visitas ao apenado foram suspensas, deixando-o longe do contato pessoal. 

Assim, como forma de suprir essa necessidade de ressocialização e maior convívio social, este estudo 

tem por objetivo descrever a importância da leitura ao preso em meio a pandemia, não apenas como 

forma de remição da sua pena, mas também como uma oportunidade de vivenciar novas histórias com 

novas pessoas, através da leitura.  

 
 
DESENVOLVIMENTO 

A nova pandemia do coronavírus apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a 

quadros mais graves, sendo que seus principais sintomas remetem a uma síndrome gripal (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020). Nesse contexto, os estabelecimentos penais também foram afetados, onde 

anteriormente, o preso tinha o direito de receber a visita de até duas pessoas por semana, como forma 

de contribuir para a manutenção dos laços afetivos e no seu processo de ressocialização. Agora com o 

Covid-19, a visitação de familiares às pessoas presas foi suspensa (HOROWITZ; CARDOSO; DALLEMOLE, 

2020). Frente a isso, ao se considerar a importância da leitura para qualquer indivíduo, Correia (2019, 

p. 81) infere que “as práticas de leitura têm uma grande importância no desenvolvimento do 

pensamento crítico e somente através do diálogo é possível fazer com que se estabeleça um real 

exercício de cidadania através da educação”. Logo, a remição de pena através da leitura, defendida pela 

Portaria Conjunta nº 275 de 20 de junho de 2012 e assinada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal 

e pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, apresenta-se como uma 

alternativa de conscientização do apenado quanto a importância desta, assim como a importância da 
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troca dos momentos ociosos na prisão pela leitura e estudo, impulsionando a formação de um novo 

cidadão e de novas oportunidades de retorno à sociedade (CASTILHO JÚNIOR, 2015). Além de ser uma 

maneira de reduzir a pena, a leitura em tempos de pandemia, segundo Silva (2011) permite que o 

homem interaja com outros homens por meio das palavras escritas, pois essas palavras escritas ganham 

significado a partir da ação do leitor sobre elas. Desta forma, a leitura permite a compreensão do mundo 

e das características essenciais singulares do homem. Ademais, dada a importância da leitura ao preso, 

para Proença e Oliveira (2014, p. 798-799) “a educação é, indiscutivelmente, uma forma de 

ressocialização em espaços de privação de liberdade”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao atual momento de pandemia, considerando-se o projeto de remição de leitura, o apenado 

tem a oportunidade de reduzir seu tempo de prisão enquanto convive com novas pessoas, novos 

contextos, novas realidades, tudo isso por meio do ato da leitura. Assim, essa também é uma maneira 

dele buscar sua ressocialização, uma vez que o contato direto com familiares e amigos ficou limitado.  

 

REFERÊNCIAS 

CASTILHO JÚNIOR, Marcílio Carneiro. A remição da pena pela leitura e a ressocialização do apenado. 
Jus.com, 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/44728/a-remicao-da-pena-pela-leitura-e-a-
ressocializacao-do-apenado. Acesso em: 24 ago. 2020. 

CORREIA, Gabriela Viroli Cavalcanti. Remição da pena pela leitura: a importância da biblioteca 
prisional. 2019. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação) – 
Universidade do estado de Santa Catarina/UDESC, Florianópolis.   

HOROWITZ, Juliana; CARDOSO, Carolina de Menezes; DALLEMOLE, Deborah Soares. Televisitas em 
presídios: encarceramento e convivência familiar em tempos de Covid-19. Conjur, 2020. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-08/direito-pos-graduacao-televisitas-presidios-
encarceramento-convivencia-familiar. Acesso em: 24 ago. 2020. 
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https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em: 24 ago. 2020. 
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humanização no cárcere. Sistema de Eventos Acadêmicos da UFMT, Seminário do ICHS, 2014. 
Disponível em: 
http://eventosacademicos.ufmt.br/index.php/seminarioichs/seminarioichs2014/paper/view/1647. 
Acesso em: 24 ago. 2020. 

SILVA, José Aroldo. Discutindo sobre leitura. Letras Escreve – Revista de Estudos Linguísticos e 
Literários do Curso de Letras/UNIFAP, v. 1, n. 1, jan./jun., 2011. Disponível em: 
https://periodicos.unifap.br/index.php/letras/article/viewFile/326/n1jose.pdf. Acesso em: 24 ago. 
2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

METACOGNIÇÃO E AFETIVIDADE NOS PROCESSOS 

EDUCATIVOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ingrid Obem Ferraz  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Cleci Teresinha Werner da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Instituto de Ciências Exatas e Geografia (ICEG) -Curso 
de Física 

 

INTRODUÇÃO: 

Aprender é um processo contínuo, e seus constituintes podem adquirir um grau de maior ou menor 

significação no psiquismo humano. Dependendo, substancialmente, da memória e atenção. Tais 

elementos trabalham conjuntamente com outro fator essencial na aquisição de conhecimento, o 

emocional, que não desvincula-se do sujeito no momento em que ele está realizando alguma atividade 

que tenha teor de aprendizagem. Garcia-Roza (2009, p. 212-213), utiliza-se de um construto elaborado 

por Lacan, onde a criança tem o outro como um espelho de si. Assim, pode-se pensar que o professor 

seja como este espelho para o aluno, pois, dentro da sala de aula, os estudantes deparam-se com um 

professor, que pode ser percebido como alguém que os motive ou não no aprendizado. Tendo em vista 

o cenário educacional e a relevância das funções cognitivas e emocionais, questiona-se: o que as revistas 

de psicologia têm argumentado sobre motivação, questões emocionais e aprendizagem nos últimos 

cinco anos? 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização da presente pesquisa, foram consultadas 24 revistas de Psicologia com classificação 

Qualis A1 a A4, com suas publicações delimitadas entre os anos de 2015 e 2020. Descritores tais como 

motivação; aprendizagem; escola; psicoeducacional; ensino-aprendizagem; desempenho escolar; 

afeto-cognição e estudantes, foram utilizados para a triagem dos artigos. Desta triagem, foram 

selecionados 47 artigos, os quais foram discriminados em três categorias: delitos e drogadição; ensino; 
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família e bullying. Estas categorias englobam aspectos que são encontrados na vida dos estudantes 

dentro e fora da escola, estes podem fazer, por exemplo, uso de substâncias somente fora da instituição 

de ensino, no entanto, tudo o que é vivenciado permanece de alguma forma em todos os momentos 

cotidianos. 

O uso de substâncias e tomar parte em conflitos perante a lei, podem ser características apresentadas 

pelos alunos de uma instituição de ensino. Por este motivo, há a possibilidade de que sejam vistos como 

perigosos e propensos a desestabilizarem o clima escolar. Os professores muitas vezes, planejam suas 

aulas sem levar em consideração o contexto em que cada aluno encontra-se psíquica e socialmente. 

Quem está tendo dificuldades como as supracitadas, certamente tem uma experiência de vida 

completamente diferente de quem não as tem. Além disso, há um outro fator que pode estar 

relacionado com uma apercepção negativa em sala de aula, a repetição. Esta que é uma das 

eventualidade que coexiste dentro e fora da escola, podendo gerar impactos negativos no âmbito 

emocional de cada estudante repetente. 

Os indivíduos que vivenciam agressões físicas e verbais cotidianamente, seja como vítimas, 

espectadores ou perpetradores, tem potencial a tornar-se dessensibilizados, já que a exposição, por ser 

diária, tende a ser normalizada em maior ou menor nível. Estas agressões são muitas vezes 

denominadas como bullying, quando ocorrem dentro do meio escolar. Reitera-se, desta forma, que a 

violência pode ser percebida, por estes sujeitos que a causam, como um modo – talvez o único – de 

resolver conflitos entre pares. O relacionamento com os professores, assim como o com colegas de 

classe, pode ser muitas vezes defasado, já que o aluno agressor é muitas vezes visto como alguém a ser 

evitado. Um bom relacionamento interpessoal promove um maior sentimento de pertencimento, pois 

este servirá de fonte de apoio psicossocial  e potencialmente contribui para uma melhora no clima 

escolar. Portanto, é relevante que as instituições de ensino possam atuar no que tange o psicossocial, 

já que dificuldades no processo de aprendizagem tem efeito direto no emocional dos estudantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Evidenciou-se que os fatores contribuintes para o processo de aprendizagem dependem tanto do 

professor, quanto do aluno. O ambiente físico, clima escolar e rede de apoio social também possuem 

um papel importante neste processo. Ressalta-se a necessidade de mais estudos que englobem o fator 

motivacional dentro da educação, pois este cenário está sendo modificado a cada dia e merece atenção. 

 

REFERÊNCIAS: 

GARCIA-ROZA, L.A. Freud e o inconsciente. 24.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O SMARTPHONE E O IMPACTO NA CONJUGALIDADE: NOVOS 

DILEMAS CONTEMPORÂNEOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ionara dos Santos Pereira.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Dra. Maristela Piva. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo tem como objetivo identificar as possíveis implicações do uso de smartphones nos 

relacionamentos conjugais. Fato é que os avanços tecnológicos acompanham as transformações da 

sociedade ao longo do tempo, e a Internet, por sua vez, alterou a natureza dos relacionamentos 

pessoais. O casamento no contemporâneo modificou alguns dogmas, como o da indissolubilidade, e as 

relações conjugais têm novos arranjos, bem como, surgem novas configurações familiares. Nesse 

contexto, o smartphone ganha representatividade ao oferecer não somente múltiplas funções, mas, ao 

se tornar um meio para o uso excessivo da Internet, oportunizando diferentes formas de 

relacionamentos no ciberespaço. O Partner Phubbing representa como o uso excessivo de tais 

tecnologias podem distanciar os parceiros, interferindo na conjugalidade. (KNOLL, CORSO e JÚNIOR, 

2017). O presente estudo em psicologia buscou compreender a presença do Partner Phubbing nos 

relacionamentos contemporâneos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa, de abordagem qualitativa, constituiu-se numa amostra não probabilística intencional 

heterogênea em termos de idade, renda, escolaridade e arranjos familiares, abarcando uma diversidade 

de sujeitos sociais. Foi composta por 12 participantes que mantinham algum tipo de relação conjugal 

entre si, e que coabitavam há pelo menos 2 anos, totalizando 6 casais.  Como instrumento de coleta de 

dados utilizou-se a entrevista semiestruturada embasada na validação portuguesa da escala de Partner 

Phubbing - PPhubbing (ÁGUA et al., 2019). A aplicação foi adaptada ao ambiente virtual pela plataforma 

Google Meet, em razão da COVID-19. Os dados foram analisados através da metodologia de Análise de 
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Conteúdo (BARDIN, 1977), por meio da qual foram definidas as seguintes categorias: autocontrole; 

configuração familiar, conjugalidade transformada; dependência do smartphone; Partner Phubbing; e, 

risco à fidelidade. Foi comum, a todos a percepção de que os relacionamentos conjugais recebem algum 

tipo de influência do uso do smartphone, porém com um discurso dicotômico. Resultaram como 

impactos negativos: desvio da atenção e energia que deveriam estar voltadas ao parceiro; 

disponibilidade integral ao trabalho sobrepondo-se à conjugalidade; momentos a dois que não são 

vivenciados em sua totalidade devido à cultura das postagens; a exposição pública da vida privada ou 

restrições impostas pelo parceiro e o risco à fidelidade; diminuição do diálogo e afastamento conjugal, 

entre outros. Os benefícios atribuídos ao uso do smartphone foram: a facilidade de contato e 

compartilhamento; novas formas de iniciar relacionamentos; alternativa para relações à distância; 

diferentes modos de demonstração de afeto; contribuição para a memória afetiva do relacionamento, 

etc. Assim, o smartphone não é necessariamente nocivo para os casais, mas pode ser visto como um 

elemento dinâmico que implica também em outras relações. Deste modo, é o manejo dos benefícios ou 

prejuízos trazidos por ele que poderá afetar a satisfação conjugal, gerar conflitos ou interferir no modo 

como são conduzidos. As principais variações quanto ao uso do smartphone nas diferentes 

configurações familiares ocorreram em casais com filhos, nos que mantiveram relacionamento à 

distância por algum período e acima de 30 anos. Viu-se também que existe a percepção dos 

comportamentos de Partner Phubbing, seja quando priorizam o smartphone em detrimento de seus 

parceiros, ou quando são os sujeitos ignorados por eles. E, ainda que os casais não tenham mencionado 

o termo, o fenômeno do Partner Phubbing foi facilmente identificável ao longo das entrevistas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O modo como os casais usam o smartphone contribui na conjugalidade ao permitir diferentes 

interações que alimentam o vínculo e conservam a proximidade. Por outro lado, distancia os parceiros 

ao desviar a atenção e energia ao aparelho, diminuindo o diálogo e ocupando espaço na relação. Essa 

dicotomia desafia os modos de conviver no contemporâneo, configurando uma demanda para a clínica 

psicológica. 

 

REFERÊNCIAS: 
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http://dx.doi.org/10.15309/19psd200119. Acesso em: 12.set.2019. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

KNOLL, Katiane R. H.; CORSO, Kathiane B.; JÚNIOR, Paulo V. C. Partner Phubbing: um estudo sobre as 
causas e implicações do uso (excessivo) do Smartphone nos Relacionamentos Amorosos. XVI Mostra de 
Iniciação Científica. Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Universidade de Caxias do Sul, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

MUITO ALÉM DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, A PRODUÇÃO 

DO CONHECIMENTO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Isadora Côcco Tonello  

COAUTORES: Andressa Juliani Kempf; Aline Remonti Soranzo 

ORIENTADOR: Carla Portal Vasconcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No mês de março de 2018, foi institucionalizado o Projeto de Pesquisa Relendo Passo Fundo como 

resposta aos anseios levantados durante a realização de percurso promovidos pelos eventos do Relendo 

Passo Fundo, organizados pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU). 

Nesses eventos, diversas leituras, reflexões e questionamentos foram estabelecidos em relação a 

cidade, sua história e evolução, além de, garantir compreensão das relações que se estabelecem dos 

espaços com o contexto onde se inscrevem e produzir análises que aprofundem o conhecimento sobre 

a realidade das estruturas urbanas e arquitetônicas. 

As discussões e a organização do ‘Relendo Passo Fundo’, tanto evento, quanto pesquisa, tiveram como 

suporte teórico e bibliográfico a História Cultural (PESAVENTO, 2007) e o reconhecimento, portanto, do 

‘real’ através de suas Representações Sociais (MINAYO, 1995; MOSCOVICI, 2015) tratando com 

elementos que constituam o imaginário de diferentes períodos e contextos sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto de Pesquisa conta com a colaboração de professores e alunos voluntários do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo da UPF (Universidade de Passo Fundo) e têm analisado o 

território em questão através de mapeamento e levantamento dos espaços e edificações de caráter 

histórico ou relevância arquitetônica, remanescentes representativos da memória e da paisagem de 

Passo Fundo. 
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Os levantamentos de campo foram precedidos de estudos referentes ao processo histórico de expansão 

urbana da cidade de Passo Fundo que serviram de embasamento teórico para estes, as análises foram 

feitas investigando os seguintes períodos: da ocupação inicial até 1883; de 1884 até finais do século XIX; 

do final do século XIX até 1922; de 1923 até 1929; de 1930 até 1939; de 1940 até 1949; e assim 

sucessivamente, em intervalos de 10 anos. Partindo dessa análise, foi possível delimitação de zonas  a 

serem estudados através das idas a campo. 

Dessa forma, o primeiro levantamento de campo foi realizado na zona 1 que abrange parte do território 

do Bairro Boqueirão e também Bairro Centro, partindo da Avenida Brasil, avenida principal da cidade, 

seguindo até 3 quadras abaixo tanto para a esquerda, quanto a direita no mapa, em uma faixa de 

território com extensão de 1,40 Km de comprimento e 400m de largura para cada lado a partir da 

avenida principal. Este levantamento contou com registos de inventariação fotográfica da edificação ou 

espaço urbano e de seu entorno imediato, para posterior registro detalhado dos elementos de fachada, 

como também, registros escritos que produziram uma tabela de análise das edificações levantadas 

conforme o critério de relevância histórica e arquitetônica das mesmas. 

Essa tabela analisou as edificações conforme os seguintes quesitos: I) Identificação; II) Endereço; III) 

Uso; IV) Número de pavimentos; V) Conservação; VI) Preservação; VII) Implantação; VIII) Associação; IX) 

Testada; X) Localização; XI) Tipo de rua; XII) Entorno; XIII) Material. 

Essa análise minuciosa aliada aos registros fotográficos de mais de 300 edificações catalogadas somente 

nesta primeira zona, proporcionou inferir algumas características predominantes do local, como a 

prevalência de edificações de uso residencial dentre as edificações consideradas relevantes 

historicamente, possuindo, em sua maioria, um a dois pavimentos e boa conservação, porém, quanto a 

preservação, se mostram regulares, com presença de descaracterização, em sua superioridade. Além 

disso, é notável a existência de edificações com características estilísticas do art déco e ecletismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dados obtidos ainda na primeira zona de estudo já tornam possível uma compreensão mais ampla 

desse território, sua composição e expansão. Contudo, há muitos espaços a serem explorados e 

materiais a serem obtidos, fato que demonstra o quão relevante este estudo está se tornando para a 

construção e retomada da memória desta cidade, que, se mostra, por vezes, perdida em meio ao 

cotidiano. 

 

REFERÊNCIAS: 

MINAYO, Mª Cecília de Souza. O Conceito de Representações Sociais dentro da Sociologia Clássica. In: 
GUARESCHI, Pedrinho e JOVCHELOVITCH, Sandra. Textos em Representações Sociais. Petrópolis, RJ. 
Vozes, 1995. 

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 
2015. 404 p. 
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PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Artmed Editora, 2009. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano. Editora Da 
Universidade/Ufrgs, 1999. 

PESAVENTO, Sandra J. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginadas. Revista Brasileira de 
História, vol. 27, nº 53. junho de 2007. 

 

ANEXOS 

Mapa delimitando a área estidada da zona 1 na cidade de Passo Fundo. 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

9
9

7
 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONSTITUIÇÃO DO SONHO SOB O PONTO DE VISTA 

ECONÔMICO NA TEORIA FREUDIANA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Pedro Nunes Ritter.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Mestre Christiane Maria Sagebin A. de Miranda. 

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O sonho sempre foi alvo da curiosidade humana, seja por sua formação, ou pelos seus significados. A 

busca por explicações acerca dos sonhos percorre desde teorias religiosas (passagem Biblica em Genesis 

- 41, sobre a interpretação dos sonhos do Faraó), previsões de sortes e azar, até correntes científicas 

que explicam os sonhos como a fase de REM, por Nathaniel Kleitman, William Dement e Eugene 

Aserinsky, em 1953. Com base nesta premissa, a importância dos sonho ainda permeia o imaginário 

comum e provoca indagações acerca de seus mistérios. Com o pressuposto de buscar conhecimento 

acerca do ato de sonhar na perspectiva Freudiana, que trabalha com a constituição do sonho enquanto 

produto de ações inconscientes que reúnem restos diurnos com o inconsciente infantil, pretende-se 

analisar a constituição do sonho enquanto produto das forças energéticas do aparelho psíquico, sob o 

Ponto de Vista Econômico, assim compreendendo não só o sonho, mas também os mecanismos que 

levam a sua constituição.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo Freud (1900) em "A Interpretação dos Sonhos", o sonho é um produto do inconsciente, 

elaborado através de um trabalho do aparelho psíquico que é capaz de unir o resto diurno e a 

inconsciência infantil, locadora dos desejos primitivos. O resto diurno é compreendido como as 

experiências e atividades cotidianas capazes de rememorar o aparelho psíquico, acionando o 

incosciente infantil e trazendo o desejo inconsciente reprimido para o agora. O desejo reprimido 

procura se realizar no físico, mas ao ser barrado na censura e ser identificado como desejo transgressor, 
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não obterá êxito e será recalcado. Por isso o sonho é considerado, também, como uma realização 

alucinatória dos desejos reprimidos do inconsciente. De acordo com Kusnetzoff (1982) o sonho é um 

sintoma, uma deformação de conteúdos trazidos ao aparelho psíquico e para que o sonho consiga ser 

representado alucinatoriamente, alguns mecanismos são responsáveis pela sua formação:  O 

deslocamento é a ação psíquica de transferir energia de uma representante para outra.   “A teoria 

psicanalítica do deslocamento apela para a hipótese econômica de uma energia de investimento 

suscetível de se desligar das representações e de deslizar por caminhos associativos”  (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 1970, p. 116). O segundo mecanismo responsável é a condensação. Como característica, 

constitui-se numa representação que, em si, aloca várias outras associações. Com base em Laplanche e 

Pontalis (1970) trata-se do responsável pelo que é manifestado no sonho e pelas formas através das 

quais são expressados nos sonhos, é uma tradução abreviada resultante de resultados finais de outras 

associações.  Um terceiro processo de mecanismo que acontece, de acordo com Kusnetzoff (1982), na 

elaboração e constituição do sonho é a representação verbal plástica, que transforma as ideias e 

pensamentos em imagens. E por fim, o quarto mecanismo que precede, explicado por Laplanche e 

Pontalis (1970), a formação e a interpretação do sonho é a tomada da inteligibilidade, ou elaboração 

secundária. Nesta, a censura e os elementos conscientes serão responsáveis pela apresentabilidade e 

pelas modificações e transformações do sonho quando relatado e/ou parcial/totalmente esquecido. O 

Ponto de Vista Econômico refere-se à teoria na qual os processos psíquicos consistem na circulação e 

repartição de uma energia quantificável (energia pulsional), ou seja, passíveis de aumento, de 

diminuição, ou de equivalências. Também é caracterizada como a tentativa de acompanhar o destino 

das quantidades de excitações e de uma estimativa relativa de sua grandeza. O Ponto de Vista 

Econômico consiste em considerar os investimentos na sua mobilidade, nas variações da sua 

intensidade, nas oposições que entre eles se estabelecem - noção de contra-investimento. (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 1970, p. 121). Para compreender a relação de dependência entre os citados nesse estudo, é 

realizado uma revisão teórica que visa compreender aspectos fundantes do sonho, nos moldes do Ponto 

de Vista Econômico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A constituição do sonho é, em seu amago, o resultado de forças energéticas que perpassam o aparelho 

psíquico e apresentam o produto do sonhar. Uma série de processos psíquicos é necessária para que, 

então, o processo do sonho seja realizado. O sonho possui ligação direta com o Ponto de Vista 

Econômico, sendo executado quase totalmente pela redirecionação e transformação de energia desde 

seu mais simples movimento até seus complexos procedimentos psíquicos.  

 

REFERÊNCIAS: 

FREUD, S. (1891) A Interpretação das Afasias. Lisboa: Edições 70, 1977. 

LAPLANCHE, J; PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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CHENIAUX, Elie. Os sonhos: integrando as visões psicanalítica e neurocientífica. Rev. psiquiatr. Rio Gd. 

Sul,  Porto Alegre, v. 28, n. 2, p. 169-177,  Aug.  2006 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010181082006000200009&lng=en&nrm=s
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DA REVISTA TODATEEN EM BUSCA DE 

CARACTERÍSTICAS JORNALÍSTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jordana Pilar Wustro 

ORIENTADOR: Profª DRA SONIA REGINA SCHENA BERTOL 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O seguinte artigo teve como objetivo verificar a existência de características jornalísticas na revista 

Todateen, um periódico voltado para o público feminino juvenil. O periódico foi escolhido tendo em 

vista que as revistas voltadas para o público feminino existem no país desde o surgimento de periódicos 

no Brasil, e que estas surgiram abordando assuntos tidos como pertinentes para as mulheres da época, 

como afazeres domésticos e moda, deixando de lado as informações jornalísticas. 

A partir desse contexto, este artigo teve como objetivos 1. Identificar dentro das mostras da revista 

Todateen o conteúdo a ser analisado, e 2. Verificar a existência destas características dentro das mostras 

selecionadas. As características foram selecionadas a partir dos estudos de Nelson Traquina em seus 

livros: Teorias do jornalismo - Volume I: Porque as notícias são como são (2012) e Teorias do jornalismo 

- Volume II: A tribo jornalística - uma comunidade interpretativa transnacional (2013). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para responder ao problema central deste estudo, as amostras selecionadas foram as matérias de capa 

de cinco edições da revista Todateen, do período de maio/2018 a setembro/2018, são elas: Modo beijar 

ativado!, Lições de amor, Mito ou verdade?, Como chegar no crush e Além do beijo. Estas foram 

analisadas de acordo com as características estabelecidas a partir dos livros de Nelson Traquina. São 

elas: a notícia, a procura da verdade, a objetividade e o jornalismo como serviço ao público. 

De acordo com Traquina (2013), com mais pessoas trabalhando em tempo integral nos jornais no século 

XIX, estes ganharam um novo objetivo: fornecer informação, e não propaganda. E foi essa expansão dos 
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jornais que fez surgir características tidas até hoje como jornalismo. A primeira característica é a notícia. 

Segundo o autor, no século XIX Para conseguir mais leitores, os jornais tiveram a necessidade de 

otimizar o seu espaço, para conter o máximo de informações que interessam às pessoas. A procura da 

verdade: Traquina (2012) cita a definição de George Bourdon de que o jornalista deve ser um defensor 

da verdade e dos interesses do público. A objetividade: para o autor, a objetividade é uma série de 

procedimentos utilizados pelos jornalistas para se protegerem de críticas contra seu trabalho. E o 

jornalismo como um serviço ao público, pois segundo Traquina (2012) a imprensa deve ser um meio 

para equipar os cidadãos com ferramentas para o exercício de seus direitos, além de dar voz às suas 

preocupações. 

A análise contou também com um híbrido de autores, para complementar os estudos de Traquina, e a 

partir desta foi verificado a existência das características de jornalismo como um serviço ao público e 

notícia, dentro das mostras selecionadas.  

A notícia foi identificada devido ao fato das matérias abordarem assuntos do interesse de seu público 

leitor, como relacionamentos. Algumas das mostras trazem dúvidas enviadas pelos próprios leitores 

como base para o desenvolvimento do texto, como é o caso da mostra de maio/2018 “Modo beijar 

ativado”. Esta característica é complementar à característica de serviço ao público, pois a partir do 

momento onde a matéria se propõe a tratar de assuntos do interesse do público, esta lhe presta um 

serviço. Seja esclarecendo suas dúvidas, ou o aconselhando sobre situações de seu cotidiano. 

Ao mesmo tempo, as características de procura da verdade e objetividade estão ausentes nas amostras. 

A objetividade não está presente devido ao fato das matérias conterem diversos posicionamentos, 

muitos deles sutis, e outros explícitos, sempre dizendo ao leitor o que acha sobre a situação. Enquanto 

a procura da verdade está ausente porque as matérias não apresentam as fontes de onde as 

informações contidas foram retiradas, prejudicando sua veracidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao fim deste artigo, conclui-se a existência de duas características jornalísticas estabelecidas por Nelson 

Traquina nas mostras da revista Todateen. São elas a notícia e o jornalismo como um serviço ao público. 

As características restantes, objetividade e procura da verdade não foram encontradas nas amostras 

selecionadas, comprometendo a qualidade jornalística do conteúdo do periódico. 

 

REFERÊNCIAS: 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: A tribo jornalística - uma comunidade interpretativa 

transnacional. 3ed. Florianópolis. Insular, 2013. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: Porque as notícias são como são. 3ed. Florianópolis. Insular, 

2012.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRABALHO PRECARIZADO E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS: 

ANÁLISE DA ATIVIDADE DOCENTE NAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR PRIVADAS NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: José Cristiano Santos de Paula  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marcelo José Doro 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente artigo tem por objetivo identificar e problematizar os principais aspectos da precarização do 

trabalho docente nas instituições de ensino superior privadas no Brasil. Tomando como referência os 

resultados apresentados pelo Censo da Educação Superior de 2018, busca identificar o crescimento da 

força de trabalho docente ocorrida no setor privado de ensino superior, assim como, verificar em que 

condições de trabalho e de contrato essa força passou a atuar. Em face do processo de mercantilização 

da educação superior, procura identificar quais são as implicações éticas desta precarização na 

realização do docente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e se constitui como a mais importante pesquisa estatística sobre 

educação superior em nosso país. Diante das inúmeras variáveis possíveis e face a necessidade de 

delimitarmos nossa pesquisa, iremos analisar dois aspectos que refletem o processo de mercantilização 

da educação superior. O primeiro deles irá tratar do crescimento da força de trabalho docente ocorrido 

nas instituições de educação superior privadas de 2008 a 2018. O segundo e não menos importante, irá 

analisar em que condições de trabalho e de contrato essas forças passaram a atuar. O nosso objetivo 

ao realizar tal análise, além de problematizar aspectos da precarização do trabalho docente, é identificar 

quais são as implicações éticas desta precarização na realização docente, e até mesmo, no fazer 

pedagógico e nas relações que são estabelecidas dentro dessas instituições. A precarização do trabalho 

docente nas IES privadas no Brasil. O Sociólogo marxista Ricardo Antunes nos ensina em O caracol e sua 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

0
3

 

concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho, que desde o mundo antigo o trabalho vem sendo 

compreendido como “expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e 

escravidão, felicidade social e servidão. Érgon e pónos, trabalho e fadiga. Momento de catarse e vivência 

de martírio. Ora cultuava-se seu lado positivo, ora acentuava-se o traço de negatividade” (ANTUNES, 

2005, p. 11). Todas essas máximas se aplicam ao trabalho docente, que tem seu significado formado 

pela finalidade da ação de ensinar, isto é, pela efetivação de operações conscientes realizadas pelo 

mestre, considerando as condições reais de aprendizagem e mediando o processo de apropriação do 

conhecimento pelo aprendiz. Tarefa hercúlea executada após anos de preparação pelas veredas do 

ensino e da pesquisa. Este escrito se lança em direção as pesquisas realizadas sobre as recentes 

mudanças no mundo do trabalho, em que pese, sobre a flexibilização da legislação trabalhista e 

precarização das relações de trabalho. Tais pesquisas (que apresentam um campo muito fértil para 

novas contribuições) evidenciam o aumento, a intensificação e a desvalorização do trabalho docente 

nas instituições de educação superior privadas no Brasil. Contratos caracterizados pela ausência de 

muitos direitos trabalhistas e sem qualquer estabilidade, exigência de altos níveis de produtividade e 

de competição, arranjo de turmas maiores do que o ideal (aumento do número de alunos por docente) 

aumento de horas-aula semanais e, por conseguinte, o aumento de horas-aula ministradas. Aumento 

de trabalho docente em extensão e intensidade; tudo pelo viés da mercantilização crescente da 

educação, sendo este o referencial do presente artigo. (BRASIL, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Resta concluso, após a análise do censo da educação superior, que as condições de trabalho e de 
contrato dos docentes nas IES privadas no Brasil são precarizadas, devido ao processo de 
mercantilização deste nível de educação, chamado também de ensino terciário. O resultado disso pode 
ser observado nas relações que são estabelecidas dentro dessas organizações, causando implicações 
éticas em todo o fazer pedagógico e impedindo o indivíduo de alcançar o seu fim (a felicidade). 

 

REFERÊNCIAS: 

ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: 
Boitempo, 2005. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 1985. 

BERTOLIN. Julio César G. Avaliação da qualidade do sistema de educação superior brasileiro em tempos 
de mercantilização: período 1994 – 2003. Porto Alegre: Ufrgs, 2007. 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da 
Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília: Inep, 2019. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse. Acesso em: 05 06. 2020 

CENCI, Ângelo Vitorio. Ética geral e das profissões. Ijuí: Ed. Unijuí, 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE E CONDIÇÕES DE SAÚDE BRASIL-

ALEMANHA: UM ESTUDO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Josiele Giorgi da Luz  

COAUTORES: Ana Luisa Sant’Anna Alves 

ORIENTADOR: Ana Luisa Sant’Anna Alves 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A saúde é um estado dinâmico dependente da integração de fatores comportamentais, ambientais e 

sociais, devido a isso a mensuração desse estado passou a incorporar indicadores sobre condições de 

vida, acesso a serviços de saúde e qualidade da atenção primária (BREVIDELLI, 2012). O nível 

educacional de uma população pode acarretar em acesso aos serviços de saúde, autocuidado e 

presença de doenças crônicas não transmissíveis. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil descreve que a distribuição de fatores de 

risco e proteção para tais doenças recebem influências do nível de escolaridade da população. Além 

disso, doenças mais comuns na velhice, como declínios cognitivos e demência, também mostram 

associação com menor escolaridade (CASTRO-COSTA et al., 2018). Diante disso, o objetivo do estudo foi 

analisar o nível de escolaridade e condições de saúde de idosos no Brasil e na Alemanha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A abordagem metodológica utilizada foi do tipo observacional descritivo. Foram coletados indicadores 

epidemiológicos e indicadores socioeconômicos e demográficos, disponíveis nas páginas do Sistema do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM-

DATASUS) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Para a coleta dos dados da Alemanha 

foram utilizados os sites oficiais do governo Alemão. Foram consideradas alfabetizadas as pessoas 

capazes de ler e escrever pelo menos um bilhete simples e em idioma que conhece.  A taxa de 

analfabetismo entre os idosos brasileiros é maior entre as mulheres (19,1%) e em pessoas de cor de 
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pele preta ou parda (27,5%). Na Alemanha não foram encontrados resultados sobre taxa de 

analfabetismo em idosos, porém o percentual de adultos com baixa escolaridade representa apenas 

0,6% da população (Grotlüschen, 2018). Estudos indicam que nível educacional maior pode colaborar 

para um envelhecimento mais ativo (BRASIL, 2018). O nível educacional pode colaborar para o 

envelhecimento ativo segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013) realizada no Brasil. Os 

dados indicam que a participação em atividades físicas no lazer em níveis recomendados (32,8%) e o 

exercício de trabalho voluntário (23,2%) foi maior entre os idosos com maior nível de escolaridade 

(ensino superior incompleto ou completo), a atividade física no lazer em os idosos sem instrução ou 

menos de um ano de estudo foi de 6,5% e 4,5% dos idosos realizavam trabalho voluntário (SPUSA, 2019). 

Essa relação pode ser explicada pelo fato que os idosos com maior nível educativo têm maior 

conhecimento sobre os efeitos positivos da atividade física para a saúde e ou tem mais recursos 

financeiros que permitem o envolvimento nesse tipo de atividade (Beenackers, 2012). Quanto à 

prevalência de DCNT, o Brasil apresenta prevalência de 60,9% de hipertensão contra 31,8% na 

Alemanha, a presença de diabete mellitus também é maior no Brasil (23,1%) quando comparado com a 

Alemanha (7,7%) (BRASIL, 2019). Resultados similares de obesidade foram observados, 21,5% no Brasil 

e 20,8% na Alemanha, entretanto os resultados de excesso de peso indicam uma diferença maior, 60,6% 

no Brasil e 42,4% na Alemanha. Sobre os fatores de risco e proteção no Brasil, o tabagismo esteve 

presente em 6,1% e o consumo recomendando de frutas e hortaliças foi de 25,1%. Na Alemanha se 

destaca o elevado consumo recomendado de frutas (67,5%) e de vegetais (32,3%). Sobre os fatores de 

risco para as DCNT, os dados mais importantes são o consumo alimentar inadequado, o uso de tabaco, 

o consumo de bebidas alcoólicas e o sedentarismo. Mas não há registros do impacto do nível 

educacional de uma população e a redução na frequência das DCNT.  Entretanto, estudo realizado em 

área urbana pobre do Brasil, identificou que a menor escolaridade estava associada a maior frequência 

de DCNT (MELO, 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os indicadores de saúde e educação apontam, como vimos, para diferentes perfis de envelhecimento 

na Alemanha e Brasil. Enquanto na Alemanha os indicadores mostram um envelhecimento ativo da 

população, no Brasil os indicadores mostram preocupação com a qualidade da saúde dos idosos que 

envelhecem. Os indicadores revelam mais que dados epidemiológicos, alertam os caminhos que 

escolhemos para a construção do futuro.  

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico : estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2019.  

BREVIDELL, M. M.; FREITAS, F. C. G. Estudo ecológico sobre o desenvolvimento da saúde no Brasil. 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 9. P. 2471-2480, set.  2012.  
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 CASTRO-COSTA, E et.al. Função cognitiva entre adultos mais velhos: resultados do ELSI-Brasil. Revista 

de Saúde Pública, São Paulo, v. 52, n. 2, p.4, out. 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DA 

TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR.    

 

AUTOR PRINCIPAL: JULIANA DA SILVA FRANCESCHI DOS SANTOS.    

COAUTORES: MAKELI FERNANDES MARQUES. 

ORIENTADOR: JANAINA RIGO SANTIN.          

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-UPF.         

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa analisará matérias de Direito Urbanístico, em especial na Lei 10.257\2001. Trata-se dos 

instrumentos de política urbana intitulados Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Transferência 

do Direito de Construir. A pesquisa tem por objetivo geral trabalhar instrumentos jurídicos capazes de 

fomentar o crescimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental nas cidades brasileiras. 

A pesquisa será bibliográfica, pelo método hipotético dedutivo, utilizando livros, meios eletrônicos e 

legislações. Com o resultado se espera contribuir para um melhor desenvolvimento dos municípios 

brasileiros.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir, solo criado, é uma permissão dada pelo Poder Público para 

que o proprietário do imóvel possa construir acima do Coeficiente Básico. Emitindo, em troca, uma 

compensação financeira que deverá ser devolvida à sociedade como investimentos na cidade. O 

Coeficiente de Aproveitamento Básico, limita o direito de construir para evitar o saturamento da 

infraestrutura urbana. Este se divide em mínimo, básico e máximo:      

O coeficiente mínimo corresponde ao mínimo de área edificável exigida naquela região para que o 

imóvel cumpra sua função social (art. 5, par. 1 da Lei 10.257/2001). O coeficiente básico é o percentual 

de área que o proprietário pode construir sem pagar ao poder público. Já o coeficiente máximo define 

o máximo da capacidade de construção que aquela área suporta sem prejudicar a qualidade de vida de 

seus habitantes. (SANTIN; MARANGON, 2008). 
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O Plano Diretor traz a regulação de cada município e determina condições a serem observadas, como 

por exemplo, a forma de cálculo da cobrança, possibilidade de isenção do pagamento da outorga e a 

contrapartida do proprietário. Esse instrumento possibilita ao Poder Público controlar o crescimento 

urbano em cada área da cidade de acordo com o seu planejamento.Dessa forma,quanto mais 

desenvolvida for a região, maior é o Coeficiente de Aproveitamento. 

Também é possível que haja alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário conforme Art.29 do Estatuto da Cidade que diz respeito também a alteração do uso do solo 

que anteriormente era usado para fins rurais, passando a ser utilizado com fins urbanos alterando assim 

seu antigo objetivo. 

A transferência do direito de construir é concedida para aquelas pessoas que doam seu imóvel ao Poder 

Público, sendo feito através de escritura pública, podendo construir ali ou em outro local, se assim for 

de acordo com a “troca” feita com o Poder Público, devendo então cumprir com uma obrigação que 

pode ser pecuniária, levando ao investindo em algo específico, porém no município, de construir ou de 

prestar algum serviço. 

Essas formas de “negociação” são derivadas do interesse em valorizar locais que possivelmente estejam 

abandonados, invadidos, isolados, dentre mais situações precárias, ou mesmo de patrimônio histórico, 

buscando que tenha cuidado através do Poder Público e compensando o proprietário dando-lhe o 

direito de construção em outro local, ainda levando em conta que esse direito pode ser visto como uma 

moeda, pois caso não queira construir poderá “vender” seu direito de construção para outrem. A 

escolha de doação pode partir tanto do Poder Público como do proprietário do imóvel, considerando 

sua área de preservação e demais quesitos. 

Conforme análise feita por Oliveira, o direito de construir causa um giro considerável no mercado 

imobiliário, pois possibilita a compra desse direito por muitas imobiliárias que podem adquiri-lo através 

de proprietários que não tem interesse em construir.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que as instituições descritas ao longo do presente trabalho, tem por objetivo planejar as 

cidades e diminuir seu crescimento desenfreado. Impondo sanções e limites descritos no Plano Diretor 

e no Estatuto das Cidades. Tendo em vista, a autonomia que possuem para legislar de acordo com os 

interesses locais, faz-se de grande importância que tais instrumentos sejam desenvolvidos e aplicados, 

a fim de garantir a justiça social e o crescimento saudável e sustentável dos municípios.         

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

SANTIN, J. R.; MARANGON, E. G. O estatuto da cidade e os instrumentos de política urbana para 

proteção do patrimônio histórico: outorga onerosa e transferência do direito de construir. História,  

Franca ,  v. 27, n. 2, p. 89-109,    2008. 

NOHARA, Irene. Outorga do Direito de Construir. 2018 em 07 de fevereiro de 2020. 
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CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.   

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Outorga Onerosa do Direito de Construir. Vol 1 Brasília 2012.    

SABOYA, Renato. Transferência do direito de construir, 29 de       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELAÇÕES ENTRE COPARENTALIDADE E DESREGULAÇÃO 

EMOCIONAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliana Polesello  

COAUTORES: Júlia Gonçalves Pereira, Mariana Rodrigues Machado 

ORIENTADOR: Clarisse Pereira Mosmann 

UNIVERSIDADE:  

 

INTRODUÇÃO: 

A regulação emocional envolve a consciência e a compreensão das emoções, aceitação das emoções, 

capacidade para controlar comportamentos impulsivos e agir de acordo com os objetivos desejados. A 

ausência de alguns desses aspectos indica a presença de dificuldades de regulação emocional ou 

desregulação emocional (COUTINHO et al., 2010). A adolescência é o período onde ocorre uma etapa 

fundamental para o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional. Pensando no 

desenvolvimento emocional, é destacada a influência da família (MACHADO & MOSMANN, 2019). 

Coparentalidade compreende duas pessoas que assumem o cuidado de uma criança, envolvendo a 

educação, formação, e tomada de decisões sobre sua vida. É compreendida como uma função que 

requer o desejo mútuo entre os cuidadores de proporcionar segurança, proteção, suporte emocional e 

físico (BÖING & CREPALDI, 2016).      

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Trata-se de um estudo descritivo, correlacional, quantitativo e transversal, e seleção por conveniência. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A 

amostra foi composta de 345 adolescentes com idades entre 14 e 18 anos M = 16,01, DP = 1,14) 60,5% 

meninas e 82%, estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Os 

instrumentos utilizados foram um questionário Sóciodemográfico, a Escala de Coparentalidade para 

Pais e Adolescentes  (CIPA) e o Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS). Os dados foram 

analisados através da análise de correlação de Spearman. Os resultados mostram que Triangulação 
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coparental familiar possui relação com dificuldades em aceitar suas emoções (,19**, p=0,00), 

dificuldades em encontrar estratégias de regulação emocional efetivas (,24**, p = 0,00),  dificuldades 

para controlar impulsos  (,16**, p = 0,00), dificuldades de chegar a objetivos  quando ativado 

emocionalmente (,22**, p = 0,00) e por fim dificuldades de ter clareza emocional (,16**, p = 0,00). Em 

outras palavras quanto mais, ambos os pais ,envolvem os filhos nos conflitos coparentais mais 

dificuldades eles apresentam. A variável da triangulação coparental por parte da mãe, possui relaçao 

direta com dificuldades na não aceitação das emoções (,15**, p = 0,00), dificuldades de empregar 

estratégias de regulação emocional efetiva (,16**, p = 0,00), bem como dificuldade de controle de 

impulso emocional (,12*, p = 0,02), dificuldades e chegar a objetivos (,13*, p = 0,01) e a dificuldades de 

clareza emocional (,14*, p = 0,01), também sofrem alterações quando são rata de envolver o filho no 

conflito. Já para a cooperação coparental da mãe, as relações significativas negativas ocorrem com 

dificuldades de aceitar suas emoções (-,11*, p = 0,05), dificuldades de empregar  estratégia  efetivas de 

de regulação emocional (-,11* , p = 0,03) e objetivos (-,11*, p = 0,04)Esta variável indica que a quando 

a mãe coopera com o  pai há impacto positivo diminuindo as dificuldades de regular emoções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível verificar que na triangulação familiar, cooperação e triangulação da  mãe, possuem, apesar 

de fracas, influências no processo de regulação emocional de filhos adolescentes. Ou seja, quanto mais 

os adolescentes são envolvidos nos conflitos familiares nessas três dimensões coparentais, mais 

interferências eles possuem na sua regulação emocional.É importante que intervenções futuras possam 

envolver as variáveis estudadas para uma saúde mental mais saudável no período da adolescência.   

 

REFERÊNCIAS: 

BOING, Elisangela; CREPALDI, Maria Aparecida. Relação pais e filhos: compreendendo o interjogo das 

relações parentais e coparentais. Educ. rev.,  Curitiba ,  n. 59, p. 17-33, Mar 2016. 

https://doi.org/10.1590/0104-406 

COUTINHO, Joana et al . Versão portuguesa da escala de dificuldades de regulação emocional e sua 

relação com sintomas psicopatológicos. Rev. psiquiatr. clín.,  São Paulo ,  v. 37, n. 4, p. 145-151,    2010.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-60832010000400001 

MACHADO, Mariana Rodrigues; MOSMANN, Clarisse Pereira. Dimensões Negativas da Coparentalidade 

e Sintomas Internalizantes: A Regulação Emocional como Mediadora. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília ,  v. 

35, n. spe,  e35nspe12,    2019. https://doi.org/10.1590/0102.3772e35nspe12 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): CAE::36888214.0.0000.5344  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

1
2

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MÉTODO PILATES NA FORÇA E NA FUNCIONALIDADE DO 

MEMBRO SUPERIOR EM INDIVÍDUOS COM CÂNCER DE 

MAMA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa da Silva Gomes  

COAUTORES: Carine Rottini, Flávia Naumann, Clairton de Oliveira Fontoura, Larissa Tumelero 
Bombarda, Stephany Paludo da Silva, Letícia Lírio dos Santos, Bruna Hannecker Souza, Adrieli 
Cimarosti Borges, Luísa Schultz Coelho Kampits 

ORIENTADOR: Matheus Santos Gomes Jorge 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer no sexo feminino. Dentre os tratamentos utilizados 

para essa doença encontram-se a quiometaripia, a radioterapia e, em casos mais severos, a cirurgia 

(INCA, 2019). 

Estes indivíduos poderão apresentar efeitos adversos perante estas intervenções resultando na 

diminuição da força e da funcionalidade do membro superior e, consequentemente, resultando em 

prejuízos na sua qualidade de vida (CHEEMA et al., 2008). O Método Pilates mostra-se como alternativa 

no tratamento de indivíduos com câncer de mama, promovendo melhora dos problemas físico-

funcionais, especialmente com relação a força e funcionalidade dos membros superiores, locais de 

maior comprometimento (EYIGOR et al., 2010). 

O objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente na literatura os efeitos do Método Pilates sobre a 

força e a funcionalidade dos membros superiores em indivíduos com câncer de mama. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A revisão sistemática foi realizada nas bases de dados do SciELO, Lilacs, Medline, Web of Science, 

Cochrane Library, Medline, PEDro, Embase e Scopus. Foram utilizados os descritores “Breast 
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neoplasms”, “Pilates Method”, “Muscle Strength”, e “International Classification of Functioning, 

Disability and Health”. Critérios de inclusão: estudos que utilizaram o Método Pilates, estudos com 

indivíduos diagnosticados com câncer de mama, estudos supervisionados pelo profissional, estudos 

cujos desfechos incluíssem a avaliação da força e/ou funcionalidade. Critérios de exclusão: estudos de 

revisão, observacionais e/ou qualitativos, estudos cujas intervenções foram os exercícios domiciliares 

sem supervisão profissional, estudos que envolveram uma abordagem fisioterapêutica associada ao 

Pilates, estudos que tiveram outra abordagem, estudos que envolveram abordagem nutricional, 

farmacológica ou cognitiva comportamental. 

Foram encontrados 202 artigos, cujos mesmos tiveram seus títulos e resumos lidos. Dentre estes, foram 

pré-selecionados, 14 artigos, cujos mesmos foram lidos na íntegra. Após, cinco estudos (EYIGOR et al., 

2010; KEAYS et al., 2008; ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) 

foram considerados elegíveis para compor a amostra do presente estudo. 

Os estudos selecionados eram provenientes da Turquia, do Canadá e da Ucrânia, todos publicados na 

língua inglesa. Ao total, 113 indivíduos diagnosticados com câncer de mama, com média de idade de 44 

anos foram estudados. Quatro estudos eram ensaios clínicos randomizados (EYIGOR et al., 2010; 

ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016) e um era estudo piloto (KEAYS 

et al., 2008). 

Em todos os estudos pelo menos um grupo realizou um programa de Pilates. Em dois dos estudos o 

grupo Pilates foi comparado ao controle (EYIGOR et al., 2010; SENER et al., 2017), em um dos estudos 

foi comparado a exercícios aquáticos (ODYNETS et al., 2019) e em um dos estudos foi comparado a 

cinesioterapia e aos exercícios domiciliares (ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016). Um estudo realizou as 

sessões de Pilates com aparelhos (KEAYS et. al., 2008) e os demais realizaram a modalidade Mat Pilates 

(solo). O número médio de sessões foi de 28. 

O Método Pilates demonstrou-se eficaz para melhorar a força dos membros superiores em dois estudos 

(ODYNETS et al., 2019; SENER et al., 2017) e a funcionalidade dos membros superiores em três estudos 

(EYIGOR et al., 2010; SENER et al., 2017; ZENGIN ALPOZGEN et al., 2016). Em um estudo (KEAYS et. al., 

2008) não se observou melhora nas variáveis analisadas. Todavia, na maioria destes estudos não 

identificou-se superioridade do tratamento Pilates quando comparado ao controle ou outras 

intervenções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Método Pilates é eficaz para aumentar a força e melhorar a funcionalidade dos membros superiores 

em indivíduos com câncer de mama. 

 

REFERÊNCIAS: 

CHEEMA B. et al. Progressive resistance training in breast cancer: a systematic review of clinical trials. 

Breast Cancer Res Treat, v. 109, n. 1, p. 9-26, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAR, IN VITRO, A INFLUÊNCIA DO USO DE 3 

CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO GLICÓLICO NA CITOTOXICIDADE 

E MICRODUREZA DA DENTINA RADICULAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa da Silva Piuco.  

COAUTORES: Karolina Frick Bischoff, Fernando Tolfo Rodrigues. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Matheus Albino Souza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Durante o preparo químico mecânico dos canais radiculares, ocorre a liberação de raspas de dentina, 

que, associadas aos componentes orgânicos, microorganismos e substâncias químicas auxiliares, dão 

origem a uma camada denominada de smear layer (SL), a qual promove a obliteração dos túbulos 

dentinários, impedindo a penetração de agentes antimicrobianos. Dessa forma, o uso de protocolos de 

irrigação final se faz necessário, a fim de promover a remoção da SL de modo que não induza efeitos 

tóxicos nos tecidos adjacentes O EDTA é o irrigante final mais empregado na endodontia para a remoção 

de SL, mas apresenta nível elevado de citotoxicidade. Existe também irrigante endodôntico QMix, 

porém existe estudo que cita seu potencial tóxico. Recentemente, o ácido glicólico tem sido testado 

para uso na odontologia, podendo ser utilizado para remoção de SL, previamente a isso, torna-se 

necessário avaliação da sua citotoxicidade, pois é uma propriedade essencial para o uso do produto em 

endodont      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A citotoxicidade foi avaliada através da contagem de células vivas e células mortas, para este estudo foi 

realizado a cultura de linfócitos humanos a partir de doadores de sangue, não expostos a agentes 

cancerígenos. Os linfócitos foram lançados em meio próprio para cariótipo e foram incubados a 37°C 

por um tempo total de 72 horas. Após 48 horas, foram incubados os tratamentos e divididos nos grupos 
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de tratamento G1 – água destilada; G2 – EDTA 17%; G3 – QMix; G4 – Ácido glicólico 10%; G5 – Ácido 

glicólico 17%; G4 – Ácido glicólico 25%. Em cada grupo de tratamento, para uma maior confiabilidade 

dos resultados foi confeccionado duas lâminas. Foi feita a contagem de células totais de cada lâmina, 

separada em vivas e mortas, e foi feito uma média em porcentagem, seguido foi realizado o teste 

ANOVA seguido pelo post-hoc de Tukey com nível de significância de 5%.  Após a realização dos 

tratamentos, obteve-se que, todos os irrigantes finais se apresentaram citotóxicos quando comparados 

com o grupo controle, o ácido glicólico 10% apresentou menor citotoxicicade do que os outros irrigantes 

utilizados.  O EDTA 17% como já relatado em muitos estudos na literatura se mostrou uma substância 

irrigadora altamente citotóxica , juntamente com o  QMix o qual apresentou-se com um número 

elevado de células mortas, possui em sua composição materiais já comprovados quanto a sua 

citotoxicidade que são eles, EDTA 17% e clorexidina 2% possuindo a  capacidade de causar os mesmos 

danos causados por seus componentes. A nova substância para uso durante a irrigação final,  ácido 

Glicólico , por sua vez, foi avaliada em 3 diferentes concentrações, que foram elas 10%,17% e 25%. As 

duas maiores concentrações obtiveram resultados estatisticamente semelhantes entre si e ao EDTA 

17% e Qmix, em contrapartida o ácido glicólico na concentração de 10% foi o que apresentou os 

melhores resultandos, sendo a substância irrigadora que apresentou a menor capacidade de morte 

celular,  o que coincide com o estudo de DAL BELLO, et al. de 2019 que após avaliar a citotoxicidade de 

ácido glicólico 5%,10% e 17% pode concluir também que o potencial citotóxico dessa substância é dose 

dependente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que as soluções irrigantes testadas apresentaram capacidade de induzir a morte celular da 

dentina radicular mesmo que utilizadas em pequena quantidade e em pequenos intervalos de tempo, 

possuindo então potencial citotóxico, e sendo dependente da dose.      

 

REFERÊNCIAS: 

DAL BELLO, Y.; PORSCH, H.F.; FARINA, A.P.; SOUZA, M.A.; DA SILVA, E.J.N.L.; BEDRAN-RUSSO, A.K.; 

CECCHIN,D. Glycolic acid as the final irrigant in endodontics: Mechanical and citotoxic effects. Mater Sci 

Eng C Mater Biol Appl. ,v.100, p.323-329,2019. 

SHAHRAVAN, A; HAGHDOOST, AA; ADL A. Effect of smear layer on sealing ability of canal obturation: a 

systematic review and meta-analysis. Jounal  Endodontic, v. 33, p. 96–105, 2007. 

DE ALMEIDA, J.; HOOGENKAMP, M.; FELIPPE, W.T.; CRIELAARD, W.; VAN DER WAAL, S.V. Effectiveness 

of EDTA and Modified Salt Solution to Detach and Kill Cells from Enterococcus faecalis Biofilm. Jounal 

Endododontic, v.42, n.2, p.320-323, 2016.. 
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ANEXOS 

Table 1 - Mean (standard deviation) of dead cells (%) and dentinal microhardness after treatment with 

tested irrigants. 

 

 

Group                  Dead cells (%) Microhardness 

1. DW                 0.00 (0.00)a        39.33 (3.18) a 

2. 17% EDTA 73.0 (9.89) b  39.28 (4.56) a 

3. QMix    35.0 (4.24) c  38.07 (4.01) a 

4. 10% GA    25.0 (4.24) c  35.62 (3.47) a 

5. 17% GA  70.5 (6.63) b  35.91 (3.24) a 

6. 25% GA      68.0 (2.82) b  35.98 (3.38) a 

* Different small letters, in the column, indicate significant differences between groups (p<0.05). 

** DW, distilled water; EDTA, ethylenediamine tetraacetic acid; GA, glycolic acid.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: OS DESAFIOS 

DA INFÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Rios Baron   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Eldon Henrique Muhl 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A formação é um processo fundamental da condição humana, de modo que esse processo formativo 

intervém diretamente no sujeito e sua prática. Assim, estabelecer uma relação entre teoria e prática no 

processo formativo docente, está diretamente ligada a atuação do profissional da educação e a reflexão 

da sua práxis pedagógica. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo falar sobre a definição 

da experiência formativa direcionada ao profissional da pedagogia na educação infantil, que será 

apresentado a partir da infância e suas especificidades. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O conceito de infância ainda vem sendo muito debatido no contexto educacional, principalmente 

quando se trata da formação pedagógica dos profissionais da educação, pois a primeira infância é um 

dos processos fundamentais para o desenvolvimento da criança. Segundo Lisboa (2015 p.11), a ideia 

sobre a infância se caracteriza de diversas maneiras, indo além de uma perspectiva histórica e cultural, 

visto que a criança desde cedo já está inserida na escola, onde a construção do seu alicerce que é a 

infância será mediado pelo educador. 

 A formação pedagógica voltada para a experiência formativa é aquela que sujeito mediador busca 

compreender a si e ao outro. Entretanto, a formação voltada para o mediar requer do educador um 

fazer pedagógico participativo, onde ele possa compreender as especificidades da infância no 
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desenvolvimento infantil, sendo elas: a escuta sensível e um olhar atento. Segundo as autoras Cerqueira 

e Souza (2011 p. 17), trata-e de uma abordagem que ocorre entre a criança que fala e o adulto que 

ouve, possibilitando a interação e a troca de aprendizados que parte de uma relação mútua, mas 

necessita reconhecer o outro a partir de si. Assim, faz-se necessário que o futuro professor possibilite 

aos alunos vivências, interações e curiosidades despertando o interesse para o saber nesse processo de 

ensino aprendizagem. A criança como protagonista da infância, busca expressar suas experiências por 

meio das brincadeiras, da oralidade e da corporeidade, deste modo é fundamental que o educador fique 

atento às suas ações cotidianas, para que consiga atender e realizar sua práxis pedagógica, atráves das 

suas observações, promovendo o desenvolvimento integral do sujeito.  

Sendo assim, o educador desenvolve uma prática reflexiva diante da sua realidade no dia a dia, que 

permite enfrentar os desafios impostos no seu ambiente de formação. Tornando-se um professor 

investigador, buscando novos caminhos para sua prática pedagógica e considerando a prática da 

documentação pedagógica, onde o educador observa e escuta seus alunos, realizando anotações e 

dialogando com as crianças para a execução do seu fazer pedagógico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A teoria e prática na formação docente apresenta uma nova perspectiva de ensino, de modo inovador 

que busca realizar uma reflexão sobre a ação defendendo a pesquisa formativa do sujeito. Que diante 

a infâcia, a criança seja capaz de construir um sentido ao seu espaço, possuindo uma troca de 

aprendizados constante entre o educador e o educando, onde o educador transforma, partilha, 

desenvolve, evoluí e atua de modo crítico-reflexivo. 

 

REFERÊNCIAS: 

CERQUEIRA, T.C S. SOUSA, E.M. Escuta Sensível: O que é? (Escuta sensível em diferentes contextos 

laborais). In: ______. (Con)textos em escuta sensível. Brasília: Thesaurus, 2011. p. 15-30 

LISBOA, Carla Andrade. Dilemas e Contradições sobre a Concepção de Infância Presente no Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil – RCNEI. 2015. (Dissertação em Mestrado) – Faculdade de 

Educação – FACED Universidade Federal de Uberlândia  

MÜHL, E.H.; MAINARDI, E.; WESCHENFELDER, L. O lugar da teoria e da prática no cotidiano dos 

educadores: relatos e reflexões de experiências formativas. Curitiba: CRV, 2017.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO 

SOCIOAMBIENTAL NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Taffarel Pagnussat 

ORIENTADOR: Prof. Doutor Paulo Roberto Ramos Alves 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

 

INTRODUÇÃO: 

O direito ambiental apresenta-se como um direito recente, o qual cada vez mais tem elevado seu nível 

de relevância e proteção no mundo jurídico. O Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, 

positivou como um dos direitos fundamentais, a garantia ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme previsto em seu artigo 225.  

Com o surgimento da Lei nº 12.651/2012, notória como o “novo” código florestal, sobreveio a 

necessidade de analisar a Lei com o enfoque no princípio da vedação do retrocesso socioambiental, que, 

por sua vez, vem garantir estabilidade e proteção frente aos direitos sociais consagrados pelo 

ordenamento jurídico. 

Busca-se, como objetivo do presente resumo, verificar algumas das principais alterações entre o 

revogado e o vigente Código florestal, analisando seus pontos controversos e, por fim, se fora aplicado 

sob a interpretação do princípio da vedação do retrocesso social.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para fins de desenvolvimento do presente tema mostra-se fundamental apontar a questão da 

constitucionalização do direito ambiental. No brasil, as constituições anteriores tratavam a matéria 

concernente ao meio ambiente de modo escasso, voltado para a economia, e a sua regulamentação 

legislativa possuía como prioridade a produção, independentemente da conservação dos recursos 

naturais. Entretanto, é a partir da Constituição de 1988 que a legislação surge para alterar esse cenário, 
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uma vez que considerou o meio ambiente como instrumento indispensável, introduzindo nas relações 

entre o meio ambiente e a economia sustentável. 

Nesse contexto de direito garantido constitucionalmente é que introduzimos o princípio da vedação do 

retrocesso socioambiental. A vedação do retrocesso em geral pretende coibir que os direitos 

fundamentais sejam atingidos por mudanças que possam ser negativas à sociedade. Com ocorrência da 

ampliação e proteção da dignidade da pessoa humana por meio do direito ao meio ambiente, criou-se 

a ideia de um patrimônio político-jurídico consolidado pelo percurso histórico e civilizatório, para qual 

não se deve retroceder, sendo que a proibição de retrocesso referida ao sistema constitucional deve 

ser vista como um todo, incluindo, também, o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, 

uma vez que  assegura a progressividade na promoção dos direitos sociais, controlando a regressividade 

(SARLET, 2013, p. 15).  

Com a Constituição Federal de 1988, houve, então, a recepção do Código Florestal de 1965, que 

abrangia, principalmente, a proteção contra a exploração dos solos, das águas e das florestas, a fim de 

que não houvesse falta de matérias-primas. No momento em que partimos para a análise com enfoque 

no novo Código Florestal (Lei º 12.651/2012) em observação à garantia constitucional da proibição do 

retrocesso socioambiental, toda a normativa brasileira de proteção dos direitos fundamentais se mostra 

relevante no sentido da inconstitucionalidade das flexibilizações legislativas que comprometeram a 

proteção anteriormente dispensada ao meio ambiente. 

Nessa perspectiva, necessário, de forma breve, o destaque de algumas das primordiais afrontas à 

proteção ambiental. Como exemplo, inicialmente, tem-se as áreas rurais consolidadas sendo 

consideradas como as que foram ocupadas de modo irregular entre a data em que o Código Florestal 

de 1965 passou a ter vigência até a data de 22 de julho de 2008, ocasionando uma anistia por meio do 

marco temporal, uma vez que os indivíduos que se enquadram nessa situação não serão punidos, terão 

obrigações diferenciadas e menos restritivas em relação à recomposição da área. 

Ainda, verifica-se a questão do retrocesso em relação as áreas de preservação permanente, que são 

definidas, em síntese, por uma faixa de terra ao longo das margens dos recursos hídricos, objetivando, 

prioritariamente, a proteção do solo e da vegetação. As principais alterações do texto aprovado versam 

sobre recomposição dessas áreas de preservação permanente, sendo que, como exemplo, em torno de 

rios com até 10 metros de largura, a faixa de terra passou a ser de 15 metros e não 20 metros como era 

estabelecido pelo Código anterior. Somente nesse aspecto de diminuição de parâmetros previamente 

estabelecidos pela Lei, já resta demonstrado a violação do núcleo estabelecido pelo Direito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a sua aprovação, por um viés apenas econômico e ruralista, verifica-se que com a Lei n.º 

12.651/2012, grandes produtores rurais são beneficiados, uma vez que são liberadas mais áreas para a 

exploração irregular da terra. Considerando as questões expostas, percebe-se que não houve a correta 

adoção do princípio da vedação do retrocesso socioambiental com a aprovação do novo Código pelo 

Poder Legislativo, uma vez que, sendo a tutela do meio ambiente um direito fundamental adquirido, 

não pode retroagir de modo que possa atingir as presentes e as futuras gerações. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ABRIGO SUBTERRÂNEO EM NOVO BARREIRO/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lieli Coelho Kolling  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Jacqueline Ahlert 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Pesquisas arqueológicas têm contemplado a incidência de paleotocas nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil. No interior a ocorrência desses fenômenos bem como remanescentes de ocupação ainda 

necessita de pesquisas mais sistemáticas. É nesse sentido que se insere os esforços desse trabalho. Esta 

comunicação é parte do trabalho de conclusão de curso intitulado “ Abrigos subterrâneos e vestígios da 

História Antiga em Novo Barreiro/ RS”. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Há milhares de anos animais pré-históricos construíram abrigos subterrâneos que ainda hoje instigam 

a curiosidade das pessoas e são tema de estudos paleontológicos, arqueológicos e históricos. 

Atualmente denominados paleotocas, estes túneis serviram para proteger os mamíferos da megafauna 

das intempéries e como habitação. 

Extintos na transição do Pleistoceno-Holoceno (cerca de 12.000 A.P.), os animais que escavaram esses 

abrigos foram tatus gigantes, com até 250 kg, e preguiças gigantes, que chegaram a pesar 6 toneladas. 

De acordo com as pesquisas da Sociedade Brasileira de Paleontologia, os túneis menores são de tatus e 

os maiores de preguiças-terrícolas. Há evidências de que, posteriormente, esses locais foram ocupados 

por indígenas. 

A pesquisa objetiva contribuir na identificação e mapeamento de paleotocas no sul do Brasil. Apresenta 

assim, a ocorrência desse tipo de vestígio no interior do município de Novo Barreiro-RS. O lugar, 

conhecido por uma pequena parcela da comunidade barreirense, é popularmente chamado de “caverna 

dos índios”, pois credita-se a eles escavação dos túneis. É plausível a hipótese de que ela seja uma 

paleotoca e que posteriormente sim, serviu de abrigo para os indígenas. 
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Ao visitar o local foi possível perceber, logo em sua entrada, que as paredes são arredondadas e, em 

seu interior, há uma passagem estreita que leva a uma galeria maior – espaço atribuído, comumente, a 

área de repouso do animal -, onde se pode ficar agachado. A partir desse local, abram-se um túnel 

menor. A extensão total da paleotoca é de, aproximadamente, 21 metros. 

A paleotoca encontra-se bastante degradada por fenômenos naturais e intervenções de visitantes. 

Segundo relatos de pessoas que residiam próximo a área em estudo, anteriormente a sua entrada, bem 

como suas galerias maiores, eram mais extensas e acesso facilitado. Essas áreas, atualmente, 

encontram-se obstruídas por deslizamento de terra e rochas. 

Soma-se a importância paleontológica a posterior ocupação humana do local. O sítio arqueológico 

possui inúmeros artefatos líticos coletados por moradores limítrofes. Desse modo, constitui-se como 

patrimônio histórico, cultural e ambiental do município. O conhecimento dos eventos históricos ali 

perpetrados contribui para valoração do espaço, para a preservação e para compreensão dos processos 

de ocupação humana na região norte do Rio Grande do Sul.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A (possível) paleotoca apresentada nesse estudo constitui um importante registro paleontológico da 

megafauna extinta de mamíferos, além de bem patrimonial passível de proteção – inclusive de 

tombamento. Paleotocas apresentam valores científicos e culturais integrados a memória bio/geológica 

e histórico-cultural dos locais em que se encontram, de modo que a preservação e integridade de tais 

ocorrências garante a transmissão dos conhecimento e do patrimônio para as futuras gerações. 

 

REFERÊNCIAS: 
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BUCHMANN, F.S.C.; Lopes, R.P., Caron, F.; 2009. Icnofósseis (Paleotocas e Crotovinas) atribuídos a 

Mamíferos Extintos no Sudeste e Sul do Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 12(3): 247-256.  

FRANK, H.T.; CARON, F.; LIMA, L.G.; LOPES, R.P. & AZEVEDO, L.W. Paleotocas e o cadastro nacional de 

cavernas brasileiras – uma discussão. II Simpósio Sul-Brasileiro de Espeleologia. Anais, 2010. Ponta 

Grossa (PR), 1 CD-ROM.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VESTÍGIOS DA HISTÓRIA ANTIGA EM NOVO BARREIRO/ RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lieli Coelho Kolling  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Jacqueline Ahlert 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Pesquisas arqueológicas têm contemplado a incidência de remanescentes de ocupação na região Sul do 

Brasil, no interior a ocorrência desses fenômenos ainda necessita de pesquisas mais sistemáticas. É 

nesse sentido que se insere os esforços desse trabalho, sendo ele do campo da História, mas com um 

diálogo interdisciplinar com a arqueologia, assim procurando construir conhecimento histórico com 

base na cultura material. Esta comunicação é parte do trabalho de conclusão de curso intitulado 

“Abrigos subterrâneos e vestígios da História Antiga em Novo Barreiro/ RS”. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa pretende apresentar o potencial arqueológico de Novo Barreiro bem como somar o 

elemento indígena às narrativas de história e identidade do município, incorporando, portanto, as 

fontes de pesquisa, os artefatos líticos.  

Os artefatos fazem parte de acervos pessoais e atualmente se encontram nas casas dos munícipes, mas 

foram coletados em locais que hoje ou em algum momento foram de plantio. Em razão da preparação 

da terra, estes vestígios da História Antiga vieram a aparecer na superfície. É comum, em razão dos 

maquinários agrícolas, principalmente o arado, os artefatos se encontrarem quebrados ou apenas em 

lascas. 

Os acervos apresentam inúmeros artefatos como pontas de projétil, bolas de boleadeira, lâmina de 

machado, mão de pilão, percutor, afiador de machado até mesmo um suposto artefato ritualístico. Os 

grupos de caçadores- coletores dedicavam um tempo considerável para a fabricação de seus 

instrumentos, podiam ser obtidos pelas técnicas de lascamento, polimento ou picoteamento e eram 

utilizados principalmente como ferramentas de caça, combate e para alimentação. 
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Em relação ao estado de conservação dos artefatos encontrados no município, alguns apresentam 

desgastes e sinais de fratura, mas é possível perceber e compreender suas características e formatos 

originais. Tais marcas podem ter sido ocasionadas pela sua utilização, mas também pelos milênios de 

anos que se encontram na terra. 

A partir do tratamento analítico e interpretativo das fontes líticas e considerando as pesquisas já 

realizadas no estado, é possível atribuir o início do povoamento no município de Novo Barreiro aos 

grupos de caçadores- coletores que se instalaram nesta região aproximadamente no início do período 

holocênico. 

Por fim o trabalho também propõe possibilitar a comunidade barreirense o conhecimento do 

patrimônio arqueológico, histórico e cultural do município de Novo Barreiro, assim contribuindo para 

valoração do espaço, para a preservação e para compreensão dos processos de ocupação territorial e 

fenômenos históricos ali ocorridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os artefatos líticos apresentados nesse estudo constituem-se um importante registro arqueológico da 

História Antiga. Os vestígios apresentam valores científicos e culturais integrados a memória histórico-

cultural dos locais em que foram encontrados, de modo que a preservação e integridade de tais vestígios 

garante a transmissão de conhecimento bem como do patrimônio local. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REMODELAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DIALÉTICA MARXISTA: 

SARTRE E QUESTÕES DE MÉTODO (1957) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas do Prado  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gizele Zanotto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho, tem como objetivo, analisar os conceitos de existencialismo e marxismo dentro da obra 

Questões de Método (1957) do filósofo francês Jean Paul Charles Aymard Sartre. A escolha da obra de 

análise se dá pois quando observamos a trajetória do pensamento sartreano, percebemos uma 

tentativa de convergência entre as correntes filosóficas do existencialismo e do marxismo. É em 

Questões de Método onde Sartre inicia uma tentativa de usar “o existencialismo como um enclave 

ideológico dentro do marxismo” (MÉSZÁROS, 2012, p. 225). O período de escrita e de publicação da 

nossa obra de análise é  de adversidades no campo da teoria marxista, pois é um momento onde o 

marxismo europeu encontra-se em crise mas que, ante esta crise, vemos tentativas de remodelação 

sendo encetadas por intelectuais, tal como o fez Sartre. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A análise da obra Questões de Método, se dará na perspectiva da metodologia historiográfica da 

História dos conceitos, a partir da proposta do historiador alemão Reinhart Koselleck. A escolha pela 

metodologia de Koselleck, se dá pois buscamos analisar os conceitos de existencialismo e marxismo na 

obra Questões de Método, desse modo a História dos conceitos nos fornecerá ferramentas para nossa 

investigação. A história dos conceitos “é, em primeiro lugar, um método especializado da crítica de 

fontes que atenta para o emprego de termos relevantes do ponto de vista social e político e que analisa 

com particular empenho expressões fundamentais de conteúdo social e político” (KOSELLECK, 2006, p. 

103). 
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Em um mapemaenot sobre outros trabalhos relacionados a Questões de Método – dos quais destacam-

se Belo (2008) e Hilgert (2018)  – observamos que não muitas coisas foram produzidas no âmbito 

historiográfico, visto que a maioria dos estudos são trabalhos de amplitude filosófica. Em decorrência 

deste levantamento, achamos plausível e pertinente aproveitarmo-nos dessa lacuna, iniciando uma 

pesquisa de cunho histórico para deixar mais claros alguns pontos sobre a teoria existencialista e 

marxista da segunda metade dos anos de 1950. 

Pontuamos que a interpretação metodológica de Sartre em Questões de Método permeia a 

interdisciplinaridade, de modo que o mesmo reaproveita também de outras disciplinas denominadas 

de "disciplinas auxiliares", a exemplo da psicologia e da sociologia, e as integra de forma subjetiva a esta 

nova interpretação da dialética marxista, com o intuito de  preencher lacunas teóricas por ele 

observadas em seus contemporâneos marxistas. 

Mesmo com o cenário conturbado do marxismo europeu, Sartre tenta nos mostrar como a teoria 

marxista ainda é jovem e, deste modo, busca construir uma filosofia que visa ser prática. Sartre procura 

modificar o mundo e para que isso possa acontecer, em sua interpretação, necessitar-se-ia do 

existencialismo para recuperar o homem objetivado no marxismo. Para Morris, “Sartre, como 

Wittgenstein, não está apenas almejando modificar a maneira pela qual pensamos; ele almeja modificar 

a maneira pela qual vivemos” (MORRIS, 2009, p. 19). 

A obra de nossa análise busca refletir sobre a aplicação do existencialismo como um “sistema 

parasitário” junto ao marxismo. O texto de Questões de Método destaca-se por iniciar uma tentativa 

de aliar o existencialismo ao marxismo, sem que um acabe dissolvendo ou absorvendo o outro. Sartre 

instiga-nos intelectualmente a retratar uma filosofia a devir que, para o autor, apresenta-se no sentido 

de tornar-se. Assim, usufrui da teoria marxista, e alia a ideologia existencialista para construir um 

método denominado de  “regressivo-progressivo”.   

Sartre visa uma iniciativa de remodelação da interpretação da dialética marxista tendo como objetivo 

recuperar o protagonismo do indivíduo dentro de um sistema filosófico que seja capaz de agir sobre a 

história. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sartre em Questões de Método esforça-se em repensar as relações entre estrutura e sujeito, com o 

auxílio do método regressivo-progressivo, assim objetivando construir ou resgatar uma filosofia do 

sujeito com o intuito de recuperar o homem no seio da teoria marxista. Dessa maneira, faz com que o 

mesmo se reconheça enquanto sujeito, de modo que buscaria engajar-se no mundo dentro do campo 

dos possíveis dessa maneira como já dito, agindo perante a história.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E O ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV): A IMPORTÂNCIA DAS 

FERRAMENTAS DE ORGANIZAÇÃO URBANÍSTICA NO ÂMBITO 

MUNICIPAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Freitas da Mota  

COAUTORES: Amanda Busnello Spanhol, Alana Perineto Biasi, João Otávio Marchiori. 

ORIENTADOR: Janaína Rigo Santin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Estudo de Impacto de Vizinhança(EIV) são ferramentas da 

administração dos municípios para o bom desenvolvimento urbano da cidade, tendo como objetivo 

preservar o meio ambiente e democratizar o sistema de decisões que são tomadas sobre as edificações, 

com vistas a envolver os cidadãos, diretamente interessados no crescimento sustentável da cidade. 

A pesquisa avalia a função do EIA e o EIV, previstos no Estatuto da Cidade e na Constituição Federal na 

qualidade de vida urbana e no abrandamento dos impactos físicos e socioeconômicos ambientais, 

conforme Art.  255 da Constituição Federal.  

Contudo, alguns municípios não legislam sobre esses instrumentos, e atrelada ao deficitário 

engajamento popular, torna as questões relacionados aos estudos de impactos de vizinhança e 

ambientais improdutivos.  Notadamente, a importância destas ferramentas se apresentam essenciais 

no contexto de organização urbanística sustentável do município. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Lei Federal N° 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamenta os Arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, tendo como embasamento os 
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princípios básicos de planejamento participativo e função social da propriedade. Segundo Santos & 

Santin (2018), o Estatuto da Cidade responsabilizou e oportunizou aos cidadãos o engajamento na 

gestão municipal, com vistas a conceber políticas públicas que visam a paridade entre desenvolvimento 

econômico, justiça social e meio ambiente, garantindo assim o direito a cidades mais sustentáveis, 

saudáveis e prósperas. 

Com isso, entre os instrumentos preconizados pela Lei Federal N° 10.257/2001, o EIV se destaca por se 

apresentar como uma ferramenta de apoio ao licenciamento urbanístico, subsidiando o regramento de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, com vistas a mitigar os impactos de grandes empreendimentos 

no entorno em que irão se localizar. Como também o EIA, que é um estudo multidisciplinar que busca 

obter o controle preventivo de danos ambientais para situações na qual possa existir possibilidade de 

risco e perigo ao meio ambiente, procurando criar medidas a fim de evitar ou minimizar os danos 

causados. Por isso, como pontua Araújo (2017) “como os instrumentos de política urbana não são 

autoaplicáveis, é necessário, além da citação no plano diretor e leis complementares: a definição dos 

locais de aplicação, as metodologias e os processos de aplicação além do que foi estabelecido no 

Estatuto da Cidade”.  Notadamente, se faz necessário o pleno e efetivo conhecimento destes estudos 

na concepção municipal urbanística, instituindo-os e regulando-os em âmbito local.  

O artigo 225, §1º, inciso IV da Constituição Federal de 1988 exige o EIA em atividades causadoras de 

significativa degradação ao meio ambiente. Com a prévia elaboração do estudo, será assegurado, de 

forma efetiva, o direito ao equilíbrio ecológico (IUS NATURA, 2017). Já o Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança (EIV) rege planejamento, controle urbano e subsídio à decisão do Poder Público para aprovar 

projetos, emitir autorização ou licença para implantar, construir, ampliar ou garantir o funcionamento 

de empreendimentos e atividades públicos ou privados, no meio urbano ou rural, capazes de colocar 

em risco a qualidade de vida da população e a ordem do solo e do meio ambiente, causando-lhes dano 

ou exercer impacto, conforme (SEDUH-DF). 

A evidente necessidade do município legislar sobre essas ferramentas se dá porque cabe ao município 

legislar sobre assuntos de interesse local (CF Art. 30, II). Busca-se a efetividade das condições 

obrigatórias para as construções atentarem às questões ambientais, promovendo um cenário 

sustentável de crescimento e desenvolvimento urbano. 

Segundo Ribeiro e Thomé (2016), ainda se constata a carência de mecanismos de comunicação entre a 

sociedade brasileira e o empreendedor sobre os impactos socioambientais das atividades 

potencialmente degradadoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tema em voga se torna indispensável pois as ferramentas de EIV e EIA são de extrema relevância, 

afinal determinam quais parâmetros e ações são necessárias para a plena e efetiva busca do 

desenvolvimento econômico atrelado à sustentabilidade garantindo aos cidadãos sob a égide 

constitucional, organização urbanística na garantia da função social da propriedade. Desta forma, sendo 

os cidadãos os maiores interessados na efetividade da realização dos estudos de EIV e EIA. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIA E ALTERIDADE EM INCLUSÃO 

REFLEXÕES ÉTICAS SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA 

INCLUSÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maitan Rossi dos Santos  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Bruna de Oliveira Brortolini 

UNIVERSIDADE: UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho propõe-se a uma reflexão sobre a prática pedagógica da inclusão; não faremos, 

portanto, o favor de apresentar ferramentas didáticas e/ou recursos educacionais para o trabalho 

diário. Cientes das contestações à presença de alunos que se enquadram no campo da inclusão e 

auxiliados pelas categorias de Experiência e de Alteridade, tal como desenvolvida pelo teórico da 

educação Jorge Larrosa Bondía, exploramos a relação entre ambas as noções investigando a 

possibilidade para a construção de um sentido ético-existencial para esta prática. Utilizando-nos do 

método bibliográfico, nossa pesquisa possui o caráter exploratório. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estamos cientes de que uma reflexão direcionada ao fazer educativo prescinde de uma leitura de tal 

prática em seu tempo presente. Não vemos motivos claros para rejeitar o fato de que vivemos num 

contexto de sociedades plurais e complexas em que o estranhamento, causado pelo contato quase que 

diário com a diversidade de formas de vida desafia nosso olhar para o mundo. Também carregamos a 

convicção de que toda prática é orientada por um conjunto de verdades, ainda que provisórias, sobre 

determinado aspecto da vida. 
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Diante disso voltamos nosso interesse para a prática pedagógica questionando os paradigmas que 

sustentam seu agir e propondo reflexões a partir de um fenômeno especialmente particular, quer seja: 

o sentido da prática da inclusão nas escolas de ensino básico. Faremos isso a partir de um viés ético 

sustentado sobre as noções de experiência e alteridade como nos é oferecida pelo teórico da educação 

Jorge Larrosa Bondia. Dispensando, portanto, os recortes técnico-cognitivista ou mesmo crítico-prático 

comumente utilizados. 

Sabemos dos inúmeros desafios enfrentados pelos mestres no campo da educação para inclusão, 

começando pela precariedade da formação que as escolas oferecem; tendo em vista os desafios do 

convívio diário marcado pela diferença entre as formas de vida é que decidimos buscar um suporte 

teórico que nos convide a outro olhar. Primeiro sobre o fazer pedagógico buscando vê-lo como uma 

condução a um saber de vida que se desenvolve através de experiências em que o lugar do outro seja 

assegurado em todas as relações. 

Nossa pergunta norteadora pode ser lida da seguinte maneira: Como a relação entre as noções de 

experiência e alteridade pode contribuir para a construção de um sentido ético-existencial para a prática 

pedagógica da inclusão? Ou ainda, desdobrando-a: quão benéfico pode ser para a prática da educação 

inclusiva, olhá-la segundo o viés da experiência? Qual a importância e/ou as implicações de considerar 

a alteridade como ponto chave para o encontro com um outro implicado na educação inclusiva que, de 

antemão, pode ter sido estigmatizado?  

Este trabalho consiste, portanto, em uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e está 

desenvolvida em três momentos. No primeiro deles apresentamos ao leitor um breve panorama da 

situação ético-política em que o grande tema da inclusão está situado, mostrando já algumas 

contradições da prática inclusiva em nosso contexto atual. Passando, em seguida, para a exploração das 

noções de experiência e de alteridade como uma alternativa para a prática pedagógica geral já que, 

como veremos, é justamente no seio dela que se encontram as pretensões e estratégias, muitas vezes 

ineficazes, de inclusão dos alunos que, legalmente, já ocupam o espaço escolar regular. E, num terceiro 

momento, investigamos a possibilidade de um sentido ético à prática pedagógica da inclusão derivado 

do saber resultante das ações de experiência que, por sua vez, preserva a consideração da 

alteridade.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Toda inclusão das e nas instituições precisa ser entendida à luz da lógica que a sustenta. A subjetividade 

ética demarcada pelo outro da inclusão mostra uma carência de sentido no cerne do fazer educativo. É 

nas relações pautadas pela preservação do outro que um saber sobre a vida é construído. Acreditamos 

que aí reside o sentido ético do fazer pedagógico no campo da educação para inclusão. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O YOGA E O CUIDADO DE SI: ASPECTOS POTENCIALIZADORES 

PARA A SAÚDE NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES DO SUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: MANUELA PEIXOTO ZAMPROGNA  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: DRA. MARISTELA PIVA  

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O Yoga é uma filosofia e prática oriental milenar, que contém um conjunto de princípios éticos e utiliza 

de práticas psicofísicas com o objetivo principal de alcançar a união e o equilíbrio do corpo, mente e 

espírito. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a estimular seus países membros a 

adotar esta prática nos seus sistemas de saúde pública. No Brasil, o Yoga foi inserido no Sistema Único 

de Saúde (SUS) em 2011, como uma das Práticas Integrativas e Complementares (PICs), que oferecem 

um novo olhar sobre a saúde e as práticas de cuidado do ser humano, em sua totalidade e 

complexidade. Este estudo teve como principal objetivo compreender os benefícios do Yoga na 

promoção de saúde integral (física, psíquica, espiritual e social), o que então justificaria o seu potencial 

de cuidado na rede de saúde publica. Sendo o Yoga uma prática de cuidado ofertada no SUS, são 

fundamentais estudos científicos que explorem os seus benefícios para a saúde dos sujeitos e das 

comunidades. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizamos uma pesquisa de campo para analisar as percepções e os sentimentos de praticantes e 

instrutores de Yoga sobre esta prática, e os possíveis benefícios da Yoga para a saúde integral. Verificou-

se também qual a opinião dos entrevistados a respeito da inclusão do Yoga como Prática Integrativa e 

Complementar no Sitema Único de Saúde (SUS). De modo a desenvolver tal proposta, realizamos uma 
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pesquisa qualitativa de caráter exploratório, utilizando como instrumento para a coleta de dados um 

questionário online para praticantes e instrutores de Yoga. A análise dos dados se deu primeiramente 

de forma quantitativa, a fim de analisar a frequência das respostas. Após, os dados foram discutidos 

atrabés da análise de conteúdo. Contamos com 107 participantes, dentre eles, 66 são praticantes de 

Yoga, e 41  instrutores de Yoga. No total de participantes, 58,6% referiram benefícios psicológicos 

advindos da prática do Yoga; 22,9% referiram benefício em aspectos físicos; 12,1% referem benefícios 

em aspectos sociais; e 6,4% referem aspectos espirituais. A questão do "autoconhecimento" foi muito 

discutida pelos participantes, corroborando com a análise do Yoga como uma prática de cuidado de si 

em termos foucaultianos, as quais estão ligadas à conversão do olhar para o mundo interno. O Yoga 

denotou ser como uma prática simbólica, através da qual desenvolve-se um corpo forte, leve e flexível, 

na mesma medida em que se desenvolve o sentir e o agir do praticante. Dessa forma, pensamos sobre 

o potencial do Yoga ir além da prática física: os ásanas, as posturas corporais, são ferramentas para o 

auto-estudo e a construção de si mesmo. Assim, vislumbramos a ética presente neste movimento de 

instrospeção e autoconhecimento através do Yoga, na medida em que a prática do Yoga torna possível, 

de acordo com os participantes, desenvolver outra qualidade nas relações, tanto do sujeito consigo 

mesmo, quanto com o outro. Nesse sentido, o Yoga torna-se uma prática essencial ao sujeito 

contemporâneo que vive uma crise ética: o empobrecimento da esfera simbólica e coletiva, a 

desconexão consigo mesmo, a falta de visão do outro e o não domínio dos próprios sentidos (MEDURI, 

2016). O Yoga parece capaz de contribuir para a saúde individual e coletiva das pessoas, na medida em 

que melhora a qualidade das relações e torna as pessoas mais conscientes sobre suas responsabilidades, 

escolhas e atitudes. Em suma, vimos no Yoga o seu potencial de cuidado integral à saúde (física, psíquica, 

social e espiritual), que apresenta ótimo custo-benefício, trabalhando sobretudo na prevenção das 

doenças e potencializando atitudes de cuidado de si. Os dados apontam subsídios para a defesa do Yoga 

nas políticas de saúde pública do nosso país, sendo necessário ampliar o acesso da população brasileira 

a esta prática, que pode trazer inúmeros benefícios para a saúde e o cuidado do ser humano, em sua 

totalidade e complexidade, estando, assim, de acordo com o pressuposto de Integralidade do SUS.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados do estudo referendam o potencial de cuidado integral do Yoga, como uma intervenção 

que fortalece a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, o que então justificou a 

importância desta prática ser ofertada através do SUS, ampliando o acesso da população brasileira aos 

seus inúmeros benefícios para a saúde física, mental, social e espiritual. São necessários maiores 

estudos sobre o potencial terapêutico do Yoga, uma prática ainda pouco explorada cientificamente no 

Brasil. 

 

REFERÊNCIAS: 

MEDURI, Juliana. A construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais) - Pontífica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASPECTOS COGNITIVOS E AFETIVOS DO FUNCIONAMENTO 

MENTAL DE HOMENS E MULHERES COM O USO DO TESTE 

DAS PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Augusta Lösch  

COAUTORES: Taiana Dalle Zotti Annes 

ORIENTADOR: Profª Drª Silvana Alba Scortegagna  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) objetiva avaliar aspectos da personalidade, do 

funcionamento cognitivo-afetivo. O uso das cores e a organização escolhida para executar as pirâmides 

auxiliam na investigação do funcionamento mental e das características de personalidade (Villemor-

Amaral, 2008). O indicador aspecto formal do TPC reflete o desenvolvimento cognitivo e a escolha de 

cores, as características afetivas. Por exemplo, o preto está associado a conceitos negativos, como o mal 

e a morte, e a sentimentos disfóricos como tristeza. Cores de comprimentos de onda mais longos, como 

vermelho e laranja, são consideradas excitantes ou quentes, enquanto cores mais curtas, como verde e 

azul, são vistas como relaxantes ou frias. Considerando o exposto e a possibilidade de que estes 

aspectos (forma e cor) podem diferir de acordo com o sexo e estados emocionais, este estudo objetivou 

identificar aspectos cognitivos e afetivos em mulheres e homens, e compará-los entre si.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Participaram deste estudo 46 indivíduos, de ambos os sexos, distribuídos em dois grupos, sendo um 

composto de 33 mulheres (71,7%), média de idade de 30,4 e outro composto de 13 homens (28,3%), 

média de idade de 35,8. Utilizou-se questionário com dados sociodemográficos contendo questões 

sobre idade, escolaridade e sexo; e o Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister.  
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Os dados foram organizados em planilha Excel e submetidos à estatística descritiva. Os resultados 

contemplaram a frequência do uso de cores e o aspecto formal. A análise das respostas considerou a 

realização das três pirâmides de cada participante e de cada grupo e comparados à amostra normativa 

de não-pacientes. 

Ambos os grupos apresentaram predomínio de Tapete Furado (31,31% e 23,08%) e Formação em 

Camadas Multicromáticas (23,23% e 23,08%), que podem representar vulnerabilidade no equilíbrio 

emocional e um aspecto menos amadurecido no que diz respeito aos manejos defensivos e de emoções, 

respectivamente. Tal semelhança denota que tanto homens quanto mulheres, nessa amostra, podem 

ter um funcionamento cognitivo mais imaturo. A escolaridade superior incompleta de 47,08% da 

amostra pode ter contribuído para esse resultado, considerando a idade elevada dos participantes, 

neste comparativo. 

Houve predomínio das cores vermelha (Vm, 19,87%), azul (Az, 19,06%) e violeta (Vi, 15,02%), 

respectivamente, em mulheres; e azul (Az, 17,78), verde (Vd, 17,61%) e vermelha (Vm, 16,58%), 

respectivamente, em homens, evidenciando que apenas as cores violeta e verde diferiram entre os 

grupos. 

O azul é a cor mais predominante em homens, concentrado nas tonalidades Az4 e Az3(9,74%), 

demonstrando características de capacidade de controle e adaptação. Em relação as tonalidades, 

observou-se prevalência de Vd3 (7,86%), seguida de Vm3 e Vm2 (6,50%) e por fim, Az1 (5,64%) e Az3 

(5,47). A Vd3(7,86%), considerada tonalidade-padrão, vinculada a empatia e à esfera dos contatos 

afetivos e sociais foi a mais prevalente e com valores médios distribuídos predominantemente pelos 

tons Vd2 e Vd3, apresentando, portanto, conotação positiva da análise do resultado. 

Em relação a frequência de cores e tonalidades no sexo feminino, observou-se prevalência de Vm1 

(7,81%), seguida de Az1 (6,87%) e por fim, Vi1 (6,26%). O uso das cores violeta e vermelho, pode estar 

associado, respectivamente, a níveis de ansiedade e tensão comuns à maior parte das mulheres, em 

nossa sociedade. 

A amostra do sexo masculino utilizou Vd3, Vm3 e Az3 mais frequentemente do que as mulheres. Já as 

mulheres apresentaram uso mais frequente de Az1, Vm1 e Vi1. Estes resultados corroboram Cardoso, 

Bessa e Targino (2019) que encontraram a predominância da escolha de Az e Vd em meninos, 

especialmente em tons mais escuros e Vi e Vm em meninas, em tons mais claros, com amostra do Ceará, 

e revelam a influência cultural no padrão de comportamentos e costumes estabelecidos, por meio de 

avaliações com o uso do TPC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados evidenciam um funcionamento cognitivo mais imaturo em todos os participantes do 

estudo. Caracteristicas afetivas de controle mostraram-se mais evidentes em homens e sentimentos de 

ansiedade em mulheres. A influência cultural de relações e comportamento de gênero podem estar 

vinculadas aos achados relativos a afetividade e, a escolaridade aos aspectos cognitivos. Recomenda-se 

o seguimento de estudos com amostras mais representativas controlando variáveis culturais e 

educacionais. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 VIVENCIANDO O TRABALHO EM UM MUNDO POUCO 

CONHECIDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Foncharte Ranzzi de Oliveira  

COAUTORES: Douglas José Sebben; Elisa Barbosa da Costa; Lucas Cervieri  e Raquel Portela Barboza. 

ORIENTADOR: Robert Filipe dos Passos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A morte constitui um evento inevitável, sendo um assunto temido e abordado pela sociedade, o que 

transforma os profissionais que lidam, cotidianamente, com a morte um dos grandes tabus. (FLORES e 

MOURA, 2018). Este relato descreve uma atividade vinculada à uma disciplina teórico-prática de 

Psicologia do Trabalho, realizada em um Cemitério  Crematório de uma cidade da região norte do estado 

do Rio Grande do Sul.  Esta atividade teve a finalidade de investigar a saúde mental dos funcionários 

deste estabelecimento,  observando como os fatores externos, o tabu que cerca a morte, o julgamento 

sobre sua sanidade por trabalhar nesta área, como a subjetividade de cada funcionário ao lidar com a 

morte e o impacto em sua saúde afeta sua vida  regular. A experiência  foi desenvolvida de forma 

qualitativa, através de observações e conversas com os funcionários, abordando aspectos subjetivos de 

seu trabalho, buscando compreender os aspectos de saúde mental deste fazer. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Este trabalho busca descrever a atividade realizada em uma disciplina teórico e prática de Psicologia do 

Trabalho, de um curso de Psicologia, que tem como foco principal a saúde dos trabalhadores. Nesse 

contexto, foi proposto uma atividade em que se pretendia observar o ambiente de trabalho e a saúde 

mental de trabalhadores, sendo estabelecido critérios acerca da saúde do trabalhador, no qual deveria 

ser confirmado ou negado durante a experiência das visitas ao local. Os grupos foram formados nas 

aulas iniciais da disciplina, a temática foi de livre escolha, sendo que este grupo escolheu realizar a 

atividade em um cemitério, para investigar a saúde mental e física dos indivíduos que lidam com a perda 

e dor do luto tão próximo. Foi estabelecida uma série de hipóteses iniciais baseadas nas leituras 

acadêmicas e experiências já adquiridas até o presente momento. Dentre elas, as que se destacam são 
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que os profissionais que lidam com a morte são estigmatizados pelo seu contato diário com corpos 

mortos, maior dificuldade de lidar com situações de morte de crianças, e ainda, a experiência de rejeição 

social pelo seu trabalho (KOVÁCS, VAINIUNAS, ALVES, 2014). O grupo visitou um Cemitério e Crematório 

localizado em uma cidade na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Foram realizadas 4 visitas 

entre agosto e setembro de 2019. Durante os encontros o grupo conheceu as instalações do local, e, 

posteriormente, conversou com os 24 funcionários; cada entrevista durou em média 20 minutos. 

Profissionais de diversos setores participaram, tal como financeiro, marketing, administrativo, serviços 

gerais, sepultadores, e com o dono e administrador do memorial. Foi observado nas entrevistas 

temáticas recorrentes que corroboraram os apontamentos contidos no referencial teórico e nas 

experiências vividas pelos trabalhadores, tais como, 1) a dificuldade em processar a morte quando se 

trata de crianças; 2) tabu que cerca a morte e provocando reações de preconceito e distanciamento; 3) 

julgamentos e preconceitos, referente a sua sanidade por trabalhar na área, por parte de amigos, 

familiares e desconhecidos, que os veem como mensageiros da morte; 4) ter alguma crença espititual 

como forma de amparo, entre outras se confirmavam. Como resultado da pesquisa, destaca-se que as 

influências externas somadas a subjetividade de cada funcionário ao lidar com a morte, impacta 

diretamente na saúde destes, sendo fundamental um ambiente de trabalho funcional, que ampara 

esses funcionários; fato que foi observado por parte do corpo diretivo do estabelecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Fica assim evidenciado que, por a morte fazer parte do cotidiano desses profissionais, passa a ser vista 

como um evento natural; e que é representada por cada um, de acordo com suas histórias e 

experiências de vida, crenças religiosas, situação atual de sua vida privada, a forma de processar o luto, 

entre outros fatores, impacta na saúde mental desses trabalhadores (KOVÁCS, VAINIUNAS, ALVES). A 

atividade, também, mostrou-se uma interessante oportunidade de aprendizado, conscientização e 

debate. 

 

REFERÊNCIAS: 

 FLORES, Veronica Dalla Costa; MOURA, Eliana Perez Gonçalves de. Significados de trabalho, prazer e 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PASSAGEM PARA A MODERNIDADE E OS 

"DESLOCAMENTOS DO FEMININO": UMA INVESTIGAÇÃO 

EPISTEMOLÓGICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Luísa Nolasco Dal Molim  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Patrícia Ketzer 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho utiliza dos conceitos da Epistemologia Feminista para investigar um período histórico 

peculiar em relação à história da hierarquia entre o feminino e o masculino no imaginário social: a 

passagem para a modernidade. Esse momento é expoente de uma intensa produção discursiva acerca 

da mulher e da feminilidade que circula até hoje na dinâmica social, atravessando as experiências das 

mulheres ao redor do mundo; justifica-se, assim, a importância de problematizar e evidenciar os 

processos de construção do conhecimento nesse período. Esse trabalho articula esse resgate histórico 

à teoria foucaultiana do discurso, e tem como objetivo explicitar a forma através da qual os saberes se 

amarram às instituições e à política, funcionando como ferramentas de exercício de poder no sentido 

da manutenção das desigualdades de gênero. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste trabalho, utiliza-se como metodologia a revisão bibliográfica para investigar um período histórico 

peculiar em relação à história da hierarquia entre o feminino e o masculino no imaginário social: a 

passagem para a modernidade. Esse momento é o expoente de uma intensa produção discursiva – 

científica e literária – que teve como consequência um processo de “deslocamento do feminino”: 

intelectuais que marcaram sua época como J. J. Rousseau, A. Comte, H. de Balzac e J. de Maistre e 

Bonald produziram textos e livros de cunho essencialista dedicados às afirmações “científicas” de que 
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as mulheres pertencem à família e não à sociedade política, de que a natureza as fez para as tarefas 

domésticas e não para as funções públicas, entre outras da mesma ordem. O “deslocamento” referido 

torna-se uma necessidade a partir do abandono da sociedade feudal e do advento da propriedade 

privada: os homens passam a ser aqueles que aventuram-se no espaço público, perigoso e ameaçador, 

afim de conquistar a paz e a ordem de sua propriedade individual e privada, essa que deveria ser 

preservada com devoção pela figura da esposa, doméstica e contenta. Esse esforço discursivo acabou 

por construir a figura moderna d’A Mulher, personagem social que anteriormente possuía amarrado a 

si outros significantes e uma posição simbólica diferente. Tal produção, na medida em que passa a 

circular na dinâmica social na forma do discurso foucaultiano, atravessa ainda hoje a existência das 

mulheres na sua materialidade – desde o processo de constituição subjetiva até a experiência sensível 

do dia-a-dia. Conforme a teoria foucaultiana, os discursos considerados “científicos” são uma via de 

exercício de poder, uma vez que infiltram-se nas instituições e na política, educando os agentes sociais 

acerca da forma como se espera que conheçam o mundo e pensem sobre si mesmos. Justo: a produção 

moderna sobre a questão “o que é/faz uma mulher” segue sendo a referência predominante através da 

qual nós, mulheres, aprendemos a comportar-nos, expressar-nos enquanto indivíduos e posicionarmo-

nos no mundo. Acontece que a possibilidade desse reconhecimento é bastante recente e, pelo menos 

até a metade do século XX, questionar a origem e a razão de ser de um saber envolvendo os agentes 

sociais não constituía um campo científico enxuto o suficiente para entrar em evidência; a partir dos 

anos 1970, entretanto, esse tipo de estudo e observação ganha bastante força e um nome: 

Epistemologias Sociais. Em relação à empreitada das mulheres, especialmente, forma-se um subgênero 

de pesquisa chamado Epistemologia Feminista, que dedica-se a problematizar os saberes construídos 

sobre as mulheres ao longo da história, evidenciando a forma com que foram produzidos: quase que 

em sua totalidade por homens, carregando consigo uma intencionalidade opressiva e de manutenção 

das desigualdades de gênero.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir dos estudos em Epistemologia Feminista, temos hoje a possibilidade de revisar aquilo que se 

escreveu ao longo da História sobre nossos corpos e nossas experiências de vida. Essa possibiidade 

informa a necessidade de que, para o avanço em todos os campos do saber, dediquemos tempo, escuta 

e o nosso pensar ao processo de revisão da forma como se concebeu o saber científico ao longo da 

história, partindo da real experimentação de mundo daqueles sobre quem se escreve.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIAS DAS AVÓS NO PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Pertile   

COAUTORES: Sibéli Caselani dos Santos , Kaoana Silva Ferreira, Paula Ritter Fagundes . 

ORIENTADOR: Isabel Ines Z. Lanferdini      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O leite materno é suma importância para o recém-nascido (RN). Segundo o Ministério da Saúde deve 

ser ofertado na primeira hora de vida, com a finalidade de proteção a saúde e vínculo com a mãe. Deve 

ser oferecido exclusivamente até os seis meses de vida, e após este período inicia-se a complementação 

alimentar, ou seja, introdução de alimentos saudáveis como, água, frutas e alimentos não 

industrializados. Observa- se que no Brasil, apesar de várias campanhas de valorização ao aleitamento 

materno a adesão continua baixa, acarretando ao desmame precoce. Durante este o processo de 

amamentação, as avós participam ativamente no cuidado puerperal, auxiliando no cuidado da filha ou 

nora, interferindo muitas vezes de forma negativa ou positiva durante este período. Desta forma esta 

revisão integrativa objetivou analisar as evidências disponíveis na literatura sobre as influências das 

avós na amamentação e de que forma a enfermagem pode intervir auxiliando no sucesso da 

amamentação.         

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Este estudo foi desenvolvido através da disciplina de Trabalho de Conclusão de curso no ano de 2019. 

Ministério da Saúde (MS), reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças 

até dois anos ele é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores 

de cinco anos. Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução 

das mortes dessas crianças. No período pós-parto a puérpera encontra-se emocionalmente mais 

sensível com toda a mudança seja ela física, psíquica e corporal.  A avó principalmente a materna auxilia 

diretamente no cuidado da filha ou nora, com seus conceitos, sobre a prática que tiveram no 

aleitamento materno no seu tempo, por meio disso, ainda incentivam o uso de chás, mamadeiras, 
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chupetas, leite artificial e até preparados com amido, contribuindo desta forma para o desmame 

precoce. Entretanto as avós são prestadoras de apoio emocional para mães de primeira viagem, 

transmitindo conforto, confiança esclarecendo dúvidas e medos. Muitas avós estimulam o aleitamento 

de seus netos, por saber que o leite materno é um alimento fundamental para seu desenvolvimento. O 

enfermeiro dentro de seu território adstrito, deve ampará-la juntamente com as avós, apoderando - se 

dos saberes e conhecimentos populares, desmistificando os tabus e crenças capazes de interferir 

negativamente na prática no aleitamento materno, estimular o vínculo, o bem-estar da família, 

orientando sobre o cuidado com as mamas, estimulando a pega correta , os benefícios do aleitamento, 

o uso dos métodos contraceptivos,  do intervalo interpartal, sanando as dúvidas, e prevenindo assim o 

desmame precoce. Porém ele precisa estar preparado nos aspectos técnicos relacionados à lactação, 

pois seu trabalho de promoção e apoio ao aleitamento materno não será bem-sucedido se ele não tiver 

um olhar atento, abrangente, sempre levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura 

familiar, a rede social de apoio à mulher, entre outros 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A influência das avós no processo de amamentação é perceptível, podendo ser negativa a fim de 

desestimular a prática com saberes antigos, complementação precoce da alimentação, e até causar 

alguma frustração na filha no momento, entre outras.  O lado positivo é que a avó pode estimular com 

palavras de  força e persistência, auxiliando no cuidado de filha e do neto, nas tarefas domésticos para 

que a mãe tenha mais tempo para se dedicar ao bebê.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NOVAS FICÇÕES E NOVAS CONFIGURAÇÕES DA FANTASIA. 

 O PRESENTE TRABALHO VISA  DESTACAR A IMPORTÂNCIA 

DE NARRATIVAS DE FANTASIA PARA A INFÂNCIA, ESTAS 

SERVEM COMO FONTE DE IDENTIFICAÇÃO E SIMBOLIZAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariele Aparecida Malaquias da Silva  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Christiane Maria Sagebin A. de Miranda. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Sendo o mundo infantil permeado pela fantasia, se faz necessário compreender a importância deste 

modo de representação na construção da subjetividade da criança, o que significa conhecer a dinâmica 

interna infantil. Para isso a literatura, os desenhos e os jogos são aliados  e a busca por compreensão do 

papel destes na formação da criança se enriquece. Lidar com a angústia se torna mais fácil com um 

ambiente rico de imagens, histórias e fantasias. É através desta perspectiva que o presente trabalho 

trata de algumas questões subjetivas referentes aos desenhos animados "Meninas Superpoderosas" e 

"Padrinhos Mágicos", promovendo reflexões que implicam no conhecimento subjacente de questões 

impostas na clinica infantil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O ser humano se utiliza da arte e da "fantasia emprestada" como meio de ampliação da própria fantasia 

e imaginação desde os primórdios, conforme  compreendido com o estudo bibliográfico de autores 

como Corso e Corso (2016). No campo infantil, não é diferente. Por meio da revisão bibliográfica de 

livros e artigos relacionados à temática da fantasia infantil, com enfoque especial nas produções 
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animadas “Meninas Superpoderosas” e “Padrinhos Mágicos”, buscou-se compreender a proporção que 

estas narrativas assumem na subjetivação  da criança. A partir desta análise, serão apresentadas 

indagações existenciais captadas em desenhos animados, um dos principais meios de elaboração de 

angústias infantis, ocasionadas por conflitos internos. No livro "A psicanálise dos Contos de fadas" 

(2002), o psicanalista Bruno Bettelheim foi percursor ao apresentar significações oriundas das histórias 

de contos de fadas. Em consonância, Corso e Corso selecionaram personagens contemporâneos para 

análise. As novas ficções, que fazem sucesso atualmente, propiciaram a investigação de questões 

abordadas nos desenhos animados já citados. Conforme Salgado (2012) nas "meninas superpoderosas" 

é possível vislumbrar enigmas referentes aos papeis sociais e sexuais, pois o desenho desatrela a mulher 

do caráter sexual e quebra paradigmas através da inserção da mulher em todos os meios. Bem como, 

proporciona uma nova perspectiva sobre o olhar lançado a criança, este destituindo o infans de  

ingenuidade e fragilidade dando ênfase na concepção de "menina superpoderosa". Dessa forma, 

Salgado (2012) destaca  a desmistificação do masculino como fonte de poder, ressaltando o 

rompimento das barreiras de autoridade e a busca por relações flexíveis com os progenitores. De 

antemão, em "Padrinhos Mágicos" o que se destaca são os devaneios de Timmy, um menino que tem 

padrinhos "fadas", os quais lhe concedem qualquer desejo. Segundo Corso e Corso (2006) as fantasias 

do garoto poderiam ser um fenômeno normal do imaginário. No entanto, o contéudo  dessa ficção 

revela delírios de grandeza e a história também evidência o uso de significantes paternos, que de acordo 

com Teixeira (2001) são criados pela criança psicótica para fechar a rachadura de identificação paterna, 

sendo colocado no lugar dos pais qualquer objeto real ou não. Clinicamente, Timmy Turner poderia 

estar caracterizado em um dos quadros pré-psicóticos. Segundo Mirta Zbrun (2010 p. 6) “Trata-se dos 

sinais produtivos da psicose: distúrbios sensório-perceptivos na forma de manifestações alucinatórias e 

distúrbios relacionados à atividade delirante”, colocando o sujeito numa personalidade limítrofe 

(borderline),ou seja, na linha tênue entre o real e o imaginário. Essas dimensões imáginárias fazem parte 

da clínica infantil, e compreender essas dinâmicas contextualizadas em personagens dá subsídio aos 

profissionais de psicologia para refletirem e interpretarem acerca de contextos e casos que possam 

surgir na terapia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em suma, é possível fazer uso na psicologia de “histórias contemporâneas” para mergulhar no universo 

em que o paciente está emergido, atentando para as demandas trazidas por ele.  Torna-se impresindível 

refletir acerca do mundo fantasmático infantil e suas questões subjacentes. Ocorre que a fantasia dispõe 

de uma forma saudável para a elaboração de conflitos e cabe ao profissional interpretá-las, auxiliando 

as crianças a superar suas angústias, desenvolvidas naturalmente com o crescimento. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MULHERES NO CÁRCERE: TRATAMENTO E ALTERNATIVAS AO 

ENCARCERAMENTO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Marina Witter Puss  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Linara da Silva  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O sistema prisional brasileiro está em profunda crise, mas quanto ao encarceramento feminino, os 

direitos e garantias são ainda mais relativizados. Diante do aumento exponencial da massa carcerária 

feminina e da falta de aplicação de políticas específicas e alternativas ao encarceramento torna-se 

evidente que as diversidades e as demandas das mulheres não são respeitadas e é fundamental a 

realização de um estudo e análise de dados para entender o problema e verificar possíveis alternativas. 

Assim, apesar da previsão em vários dispositivos legais, implementados principalmente por meio de 

normas de Tratados Internacionais, as políticas públicas não são aplicadas no plano material e a mulher 

não é considerada como sujeito de direitos específicos tal como deveria ser.  Mesmo com regras 

específicas previstas, as mulheres encarceradas continuam prejudicadas por um sistema falho, que não 

preocupa-se em protegê-la ou lhe fornecer o mínimo de dignidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No universo carcerário as desigualdades e discriminações são igualmente imensas como na sociedade. 

Na prisão os direitos das mulheres também são feridos, uma vez que pela condição de presa já são 

tratadas de maneira discriminada e por serem mulheres acabam por serem ainda mais excluídas, já que 

o sistema carcerário é estruturado e pensado por homens e para homens (CERNEKA, 2009).   

Por si o sistema carcerário já não cumpre as funções que deveria cumprir, quais sejam a de coibir e 

prevenir determinadas condutas e, principalmente, reeducar o(a) preso(a). Trata-se de um sistema 
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seletivo e cruel, em que o poder exercido é discriminatório. Sendo voltado para a massa carcerária de 

homens, as condições as quais as mulheres são submetidas tornam o cumprimento da pena ainda mais 

vexatório. Permanece a ideia de que a mulher deveria deixar as condutas desviadas e permanecer num 

caminho de passividade conforme a submissão. Esta visão fortalece ainda mais as desigualdades de 

tratamento no ambiente prisional, pois evidencia as atribuições de gênero tradicionais que procura 

encaixar a mulher nos moldes sexistas. 

O art. 82 da Lei de Execuções Penais (BRASIL, 1984) prevê que as mulheres deverão cumprir a pena em 

estabelecimentos prisionais diferenciados. Os parágrafos do art. 83 positivam que será fornecido ao 

preso, conforme a natureza do estabelecimento, condições de assistência, trabalho, educação, 

recreação e prática esportiva e que o estabelecimento prisional feminino deve, em específico, possuir 

berçário, para amamentação no mínimo até os seis meses de idade da criança. O art. 89, além do já 

previsto no art. 83, prevê que deve ser disponibilizado creche para as crianças maiores de seis meses e 

menores de sete anos, com o intuito de garantir que a criança e a mãe terão as necessidades 

necessárias. O art. 5o, inciso L da Constituição Federal (BRASIL, 1988) também assegura o direito de os 

filhos permanecerem com a mãe durante o período de amamentação. 

No entanto, apesar da positivação de tantos critérios para o cumprimento da pena, seguindo muitas 

diretrizes internacionais, no plano fático as instalações são adaptadas e as condições são precárias, 

desconsiderando as necessidades específicas como creche ou berçário para os filhos, por exemplo.  

Políticas públicas de prevenção são fundamentais, bem como a criação e investimentos em cursos 

profissionalizantes, em áreas com altos índices de criminalidade, tornariam a cidadã mais apta ao 

mercado de trabalho, diminuindo as possibilidades de reincidir em práticas criminosas. O tratamento 

digno é dever do Estado e fornecer condições adequadas para o cumprimento de pena, bem como 

alternativas à privação de liberdade, influenciam na perspectiva de comportamento das apenadas, de 

modo que não venham a ingressar no sistema penal novamente. A pena deve ser meio de 

ressocialização e não punição com requintes de crueldade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Estado deve fornecer tratamento digno e condições adequadas para o cumprimento da pena, de 

modo que o comportamento das apenadas seja influenciado, dando-lhes tratamento digno. É 

fundamental combater a violência institucional no sistema prisional com a implementação de políticas 

públicas eficazes e alternativas para de fato atingir a ressocialização e reintegração dessas mulheres à 

sociedade.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COLONIZAÇÃO DE TERRAS NA ÁREA INDÍGENA DE SERRINHA 

(1950-2003): UM ESTUDO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: MATEUS MANFRIN BONAVIGO  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: PROPFª Drª IRONITA ADENIR POLICARPO MACHADO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Um dos objetos de estudo historiográfico é o mundo rural, principalmente sobre a propriedade, 

ocupação da terra e os conflitos agrários. Muito já foi produzido sobre este tema, porém o enfoque 

deste estudo é sobre o processo de Legalização e opcupação das terras da Área Indígena de Serrinha no 

Norte do RS, na década de 1960, por parte do Estado e a retomada pelos indígenas no fim do século XX. 

O objeto de estudo é a história de uma família de colonos desapropriada no território de Serrinha, com 

base na legislação que normatiza a propriedade da terra, a legislação indigenista, nas interpretações de 

documentação privada e de revisão historiográfica; cotejando o contexto de territorialização e 

(re)assentamento no período 1950-2003 ao narrar a história de uma família como colonos migrantes de 

terra desapropriada no território de Serrinha, compreender os conflitos entre colonos e indígenas, o 

contexto de (re)territorialização através da ocupação territorial promovida pelo Estado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A região Norte do Rio Grande do Sul, nos séculos XIX e XX, foi alvo de disputas pela posse das terras e 

em 1876 foi criada a Inspetoria de Terras e Colonização, responsável no RS pelo processo de colonização 

por imigrantes. Com a chegada dos colonos, foi introduzido no norte do estado o novo sistema 

denominado “agricultura familiar” a partir da pequena propriedade conforme Zarth e Tedesco (2009).  

A Reserva Indígena de Serrinha, objeto de estudo, fica no norte do Estado do Rio Grande do Sul e possui 

uma expansão de 11.950 hectares que abrange territorialmente os municípios de Ronda Alta, Três 

Palmeiras, Engenho Velho e Constantina. Segundo Aresi (2008) a demarcação é proveniente das 

políticas de aldeamento dos grupos indígenas no século XIX, para abrir caminho aos colonizadores, 
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porém o Toldo de Serrinha foi demarcado em 1908 pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

Sr. Carlos Barbosa, para os indígenas. A partir de 1941, o governador do RS, Cordeiro de Farias autorizou 

a expropriação para assentamento de colonos e  repassou a área para responsabilidade do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), antes de repassa-la, o governador dividiu uma parte da área e designou para a 

criação de um parque florestal (6.624 hectares), essa área foi concedida a posse de colonos que depois 

de devastada foi dividida em 826 lotes e distribuídas para os colonos. Outra parte de Serrinha, no 

governo de Ildo Meneghetti (1955-1959), foi autorizado a venda das terras para os colonos e na década 

de 1960, foi legalizada a venda de todas as terras em Serrinha pelo governador Leonel Brizola (1959-

1963). 

Para compreender o processo de legalização da colonização de terras, principalmente na 1ª e 2ª Secção 

do Alto Recreio, dentro da Área Indígena de Serrinha nos anos 1950-2003, é preciso compreender a 

formação da propriedade dos colonos através da documentação local, no caso de estudo, da família 

Bonavigo,  residentes na Linha Baixada em Serrinha desde a década de 1950 até a desapropriação em 

2003, no município de Ronda Alta; as fontes de pesquisa são os títulos de propriedade da terra, 

comprovantes de pagamento por elas, regularização e seus impostos emitidos pelo Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária (IBRA), órgão responsável pela legalização dde terras, numeração dos lotes e das 

documentações civis. Esse estudo de caso é uma amostragem para compreensão da legalização das 

terras em Serrinha para todos os colonos. Machado (2020) analisa as colonizadoras e o Estado como 

responsáveis pela expulsão dos primeiros habitantes para fins de colonização para ocupar o território 

"vazio", inserindo-se a comercialização da terra, gerando beneficio apenas a quem lucrou com a venda 

desta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, o Estado foi o responsável pela intrusão nas Reservas Indígenas com finalidade de colonização, 

as velhas colônias de imigrantes europeus estavam cheias e a entrada destes na Reserva de Serrinha foi 

consequência disso, o Estado permitiu a expulsão dos índios, vendeu e legalizou as terras, mais tarde a 

retomada indígena e expulsão dos colonos gera mais conflitos do que a promoção de uma política 

pública justa a todos os envolvidos. 

 

REFERÊNCIAS: 

ARESI, Cláudia. Transformações culturais e território: O Kaingang da Reserva Indígena de Serrinha - RS. 

Porto Alegre: UFRGS, 2008. 

MACHADO, Ironita A. Policarpo. Estrangeiros em suas próprias terras: uma história de expansão, 

expropriação e dominação no RS. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2020. 

ZARTH, P.; TEDESCO, J. C. Configuração do território agrário no norte do Rio Grande do Sul: apropriação, 

colonização, expropriação e modernização. In: Revista História: Debates e Tendências., v. 9, n. 1. Passo 

Fundo, jan./jun. 2009, p. 149-172. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

"O DIREITO AO TEMPO COMO DIREITO DE PERSONALIDADE E 

OS DANOS MORAIS" 

 NESTA PESQUISA, ABORDAR-SE-Á A QUESTÃO DO DIREITO AO TEMPO 

COMO DIREITO DE PERSONALIDADE E A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Matheus Frantz Bruel.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gioavani da Silva Corralo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Em uma sociedade pautada pelas relações sociais imediatas, na qual se vive em condições de incertezas 

constantes, fundadas em reinícios rápidos e indolores (BAUMAN, 1925, p.8), passou-se  a considerar, 

ainda mais, o tempo como atributo essencial para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Em 

outras palavras, não se pode ser digno sem ser feliz (FARIA, 2018) e, obviamente, não se pode ser feliz 

sem ter tempo à disposição. 

Diante disso, faz-se mister verificar se o direito ao tempo  é um direito de personalidade, ainda que não 

positivado expressamente no Código Civil de 2002, em razão de o rol positivado no referido diploma 

material privado ser exemplificativo (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, v.1) , bem como da função 

criadora concedida ao princípio da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2019) – princípio normativo 

supremo da ordem constitucional –, dando azo, portanto, à indenização por danos morais – que decorre 

exclusivamente da lesão a direitos de personalidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A monografia discutiu o tema atinente ao direito ao tempo – especialmente à sua subsunção ao rol 

exemplificativo dos direitos de personalidade – bem como a eventual configuração de danos 

extrapatrimoniais em razão de sua violação. A pesquisa foi desenvolvida por meio do método hipotético 
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dedutivo, uma vez que, a partir da hipótese fixada, foi verificada a sua viabilidade frente à ordem jurídica 

deste país, bem como a incidência do tempo no conceito de vida digna, corolário da norma suprema da 

dignidade da pessoa humana (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson, 2011, p. 170). Ainda, a 

pesquisa demonstrou a importância do tempo do ser humano ao constituinte de 1988 – e aos seguintes 

legisladores infraconstitucionais – e a inexatidão técnica da concessão de danos morais com base na 

teoria do desvio do tempo produtivo. Em linhas gerais, tem-se que, sim, há um direito ao tempo, o qual, 

além de integrar o conceito mínimo de vida digna, constitui direito de personalidade, inerente à pessoa 

humana, que, uma vez violado/ofendido, consoante situações exemplificativas elencadas no trabalho 

final, dá azo à reparação imaterial dos prejuízos sofridos 

Por fim, logrou-se êxito em demonstrar que o tempo é requisito indispensável para a conceituação 

contemporânea de vida digna, dado que 

a) é imprescindível, seja física ou intelectualmente, para o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana– Inclusive, neste item, mister registrar que, segundo Werner Goldschmidt, em seu livro 

intitulado “La Ciencia de la Justificia – Dikelogía”, “el principio supremo de la justicia estatuye la 

liberdtad del desarrolho de la personalidade; La justicia protege al individuo contra toda influencia que 

ponga en peligro su liberdad de dessarolar su personalidade” (1986, p. 189); 

b) possui implicações com a saúde, física e mental, da pessoa humana, sendo corolário do direito 

fundamental à saúde (art. 6º da Constituição Federal de 1988); 

c) viabiliza a convivência familiar (art. 226, caput, da CF/88), social (art. 3º, inc. I, da CF/88) e política 

(art. 1, inc. V, da CF/88); 

d) é necessário ao bem estar e ao lazer da pessoa humana, especialmente considerando o contexto 

socioeconômico em que se vive, que é pautado pelo capitalismo globalizado; e 

e) é essencial à segurança jurídica em todos os ramos do direito, princípio essencial à pacificação social, 

sob pena de um estado de pendência, incerteza, insegurança jurídica, que são prejudiciais à pessoa 

humana 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Em razão do desenvolvimeno do trabalho, conclui-se, em resposta à pergunta que originou a 

monografia que deu origem a este resumo, que, sim, há um direito ao tempo (tempo à disposição), o 

qual, axiologicamente, constitui direito de personalidade  – fundamental, portanto –, que, uma vez 

violado, injustificadamente, dá azo ao dever de reparação – indenização por danos morais.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ESCOLA DO PASSADO E A ESCOLA DO PRESENTE: AS TRÊS 

ÚLTIMAS DÉCADAS DO ENSINO DA PERSPECTIVA DOCENTE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milena Teixeira Pagno.  

COAUTORES: Emilly Raiter Bortoluzzi, Gislaine Arse Fiorentin e Keila Thais Bandeira.  

ORIENTADOR: Mariane Oliveira Bica. 

UNIVERSIDADE: Centro Universitário UNIDEAU – Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Projeto de Aperfeiçoamento Teórico e Prático – PATP, é um componente curricular dos cursos de 

graduação do Centro Universitário UNIDEAU. Corroborando com princípios teórico-metodológicos da 

Pedagogia de Projetos, em cada semestre, o PATP culmina as disciplinas em uma proposta de iniciação 

à pesquisa científica. Assim, os acadêmicos desenvolvem uma investigação que associa inspirações 

procedimentais das pesquisas de campo, bibliográfica e/ou documental que, por sua vez, materializa-

se em um artigo científico. 

Nesse sentido, o presente resumo busca socializar o trabalho desenvolvido a partir do PATP do nível III 

do Curso de Pedagogia que teve como problemática de investigação as mudanças ocorridas nos 

sistemas de ensino nas últimas três décadas no Brasil. O estudo considerou aspectos sociais, históricos 

e culturais, tendo como principais balizadores a legislação educacional e o testemunho de professores 

com 30 anos de docência. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A educação formal brasileira modifica-se constantemente, e, com ela, as condições sociais, culturais e 

históricas de alunos e professores. Desde seu marco histórico inicial, com a chegada da Companhia de 

Jesus, até a atualidade, o processo de escolarização passou por diversos períodos, com interesses 

distintos entre si. Logo, os aspectos que constituem a formação integral dos sujeitos se refazem a cada 

tempo, apresentando-se como um complexo e plural desafio. 

Assim, o PATP do nível III do Curso de Pedagogia da UNIDEAU desafiou os acadêmicos a compreender 

este processo de constituição da educação formal brasileira, mais especificamente a partir da década 
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de 1990. Em um primeiro momento, os acadêmicos dedicaram-se a realizar uma revisão de literatura, 

bem como documental, mais especificamente na legislativa brasileira.  

As Leis no âmbito educacional já passaram por diversas mudanças, buscando acompanhar as 

necessidades da sociedade. A exemplo, temos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), que trazer a educação como um dever e um direito, impondo o ensino escolar como 

obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos. Cabe lembrar que tal situação nem sempre foi abordada desta 

forma, considerando que até 2013 a mesma legislação trazia a obrigatoriedade apenas para estudantes 

do Ensino Fundamental.    

A partir deste contexto, o processo de investigação teve sequência com a produção de um questionário 

direcionado a professores da educação básica, do qual intencionou compreender os distintos contextos 

educacionais escolares e suas diferenças nas três últimas décadas, da perspectiva docente. O 

questionário com 10 questões fora encaminhado para duas profissionais que atuam há 30 anos na área 

educacional. Estas são docentes de escolas públicas, lecionando em Passo Fundo – RS e em Guaporé – 

RS, respectivamente.  

Com base no referencial teórico, foi possível desvelar as diferenças no âmbito educacional nos últimos 

trinta anos. Destarte, a partir da relatoria das professoras apresentadas por meio do questionário 

respondido pelas mesmas, reafirmamos a “natureza” mutável da escola, que está em um incessável 

processo de transformação e adequação às necessidades expostas pela sociedade – apesar de nem 

sempre tal condição mutante mostrar-se de forma explícita e/ou material.  

Também reiteramos, a partir dos relatos das professoras que, através das alterações que ocorrem na 

legislação educacional no decorrer das últimas três décadas, fora possível garantir a progressão da 

qualidade da educação formal, que atualmente está voltada para a formação integral dos alunos 

(BRASIL, 1996), evidenciando suas potencialidades e buscando sanar suas dificuldades;  baseada nos 

princípios éticos, estéticos e políticos, visa o pleno desenvolvimento do estudante, seu empoderamento 

como cidadão e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996), preparando-o para a vida social, dentro 

e fora do âmbito escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através do PATP proposto aos acadêmicos do nível II da Pedagogia - UNIDEAU, fora possível 

compreender que a educação formal está em constante transformação em todos os seus âmbitos, e 

isso é necessário para que a escola esteja apta para acolher as necessidades da comunidade que, por 

sua vez, está intimamente ligada ao desenvolvimento integral dos sujeitos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 25 abr. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A INTER-RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE E A 

QUALIDADE DE VIDA DOS ESCOLARES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natalia Perusso 

COAUTORES: Tábata Mariana Silva, Moisès Cardoso, Juliane Bervian, Kauê Collares.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Márcia Borba 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

   A qualidade de vida relacionada à saúde bucal é determinada por uma variedade de condições que 

afetam a percepção do indivíduo, os seus sentidos e comportamentos no exercício de sua atividade 

diária. A falta de acesso aos serviços de saúde e a modalidade causam, sem dúvida, impacto na 

qualidade de vida dos escolares. Pois, a existência de um sistema de saúde misto, indubitavelmente, 

resulta em desigualdades e iniquidades no acesso aos serviços de saúde, visto que mesmo com os 

serviços públicos apresentando os mesmos atendimentos do sistema privado, o acesso devido à grande 

demanda é maior em serviços públicos; permanecendo assim, grandes disparidades socioeconômicas 

no uso de serviços odontológicos para a população.Sendo assim, avaliar a utilização de serviços e os 

principais fatores relacionados à sua limitação, perante a sociedade, é de extrema importância, para se 

ter percepção sobre o efetivo alcance  do Sistema Único de saúde(Pilotto, et al.,2017). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Levantamento epidemiológico, aplicado em estudantes de 12 anos matriculados em escolas públicas e 

privadas da área urbana de Passo Fundo (RS, Brasil). A amostra foi obtida através de um processo 

sistemático por conglomerado em duplo estágio.Crianças com alguma deformidade facial congênita ou 

síndromes foram excluídas da amostra a fim de prevenir viés amostral .Foram realizados exames 
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clínicos, questionário CPQ 11-14,  questionário SB Brasil, e também foram aplicados questionários aos 

postos de saúde públicos do município. 

 O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário da odontologia mundial (Rodrigues, 2015). No 

entanto, o mesmo ainda possui grandes disparidades socioeconômicas e um sistema de saúde divido 

em privado e público. Onde, em nosso estudo, o maior número de consultas ainda se dá na rede pública, 

sendo 55% dos escolares. Além disso, observamos que o uso de serviço público esteve associado à um 

alto impacto na qualidade de vida, onde 49,5% dos indivíduos relataram um alto impacto na saúde 

bucal. Além de que, a grande demanda de pacientes ao serviço público, sem dúvida, está relacionada a 

carência financeira de um grande contingente populacional.  

Através do estudo em questão, observou-se que a utilização dos serviços odontológicos em Passo Fundo 

foi de 93,8% entre os adolescentes e, infelizmente, a busca por consultas foi prioritariamente por dor. 

Além disso, nosso estudo mostrou que 61% dos estudantes relatou que a dor dentária tinha um grande 

impacto na qualidade de vida. No entanto, 1/5 da amostra obtida nessa pesquisa, foi ao dentista há 

mais de um ano. Além disso, 6% dos participantes nunca havia ido a um dentista com 12 anos, dado 

esse preocupante visto que a proporção de entrevistados é menor, diante de 18,1% em todo Brasil 

(Brasil,2012). Além disso, a nossa pesquisa relatou que 64,8% dos jovens estavam insatisfeitos com sua 

saúde bucal e que tiveram um alto impacto na qualidade de vida.  

O acesso aos serviços de saúde bucal da amostra é de responsabilidade de dezoito centros de saúde 

implantadas no referido município. De acordo com informações obtidas por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, todas as referidas prestam serviços de atenção básica para os adolescentes, sendo 

os mesmos voltados a prevenção, promoção e recuperação da saúde. Além disso, 50% das unidades 

possuem de 2 a 4 dentistas. São 11 dentistas atuantes em todo município, os quais 50% atuam de 8 a 

20 horas semanais, sendo essas horas cumpridas em forma de rodízio em todas as unidades de saúde. 

Por esse viés, nota-se que a oferta de serviços ainda é baixa no município, visto que o mesmo possui 27 

unidades que ofertariam serviços odontológicos. Porém, nove dessas, não possuem liberação da 

vigilância sanitária ou tiveram compressores furtados em anos anteriores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados mostraram que o acesso aos serviços odontológicos e sua utilização podem estar 

associadas à qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos jovens, seja ela de forma psicológica ou 

social, sendo essa em qualquer nível socioeconômico. Além disso, é notório que a classe mais 

desfavorecida acaba sendo a mais atingida pelas doenças dentárias e assim, possuem uma pior 

qualidade de vida.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 

2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.– Brasília : Ministério da Saúde, p.1-116, 2012.  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

6
4
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2, p. 191-192, 2015  

PILOTTO, L.M.; CELESTE, R. K. Tendências no uso de serviços de saúde médicos e odontológicos e a 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DIREITO SISTÊMICO E A APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO 

FAMILIAR COMO FERRAMENTA DE AJUDA NA RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Sarturi  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Linara da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A constelação familiar é uma ciência sistematizada pelo alemão Bert Hellinger, cujo o objetivo é tornar 

vísivel as forças sistêmicas que regem o comportamento humano nos relacionamentos, tendo aplicação 

prática no campo terapêutico e do desenvolvimento pessoal.  Percebe-se, através desse conhecimento 

que, os vínculos familiares influenciam nosso caminho na vida.  

Já o termo Direito Sistêmico, foi inaugurado pelo pelo Juiz Sami Storch, no estado da Bahia, tendo como 

objetivo a resolução de conflitos das demandas no Judiciário pela abordagem das Constelações 

Familiares.  

Portanto, o Direito Sistêmico surgiu da análise do direito baseada nas Leis Sistêmicas, denominadas por 

Bert Hellinger como Ordens do Amor, compostas por três leis naturais que são responsáveis por gerir 

os relacionamentos humanos. Essas Leis são: Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em quase toda sua totalidade, nos processos envolvendo famílias, as partes estão vinculadas 

emocionalmente, sendo um processo de divórcio, alimentos, partilha de bens, guarda e tantos outros 

derivados de relações familiares. 

No ordenamento jurídico vigente, a Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, aborda a 

Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de interesses no âmbito do Poder 
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Judiciário. Portanto, a Constelação Familiar insere-se no rol da Resolução 125/2010  e, embora seja 

pouco conhecida pela sociedade, nas comarcas em que o método é utilizado, já está sendo reconhecida 

pelos seus resultados positivos.  

Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, a Bahia foi o primeiro estado a utilizar o método 

para solucionar conflitos familiares, sendo que atualmente as constelações estão presentes em 

dezesseis estados brasileiros, além do Distrito Federal, entre eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo (FARRIELO, 2018). 

Na aplicação da Constelação Familiar, é necessário a análise das Leis criadas por Bert Hellinger que são 

responsáveis por conduzir os relacionamentos humanos, principalmente no sistema familiar. 

Em todos os relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira 

complexa: 1. A necessidade de pertencer, isto é, de vinculação. 2. A necessidade de preservar o 

equilíbrio entre o dar e o receber. 3. A necessidade da segurança proporcionada pela convenção e a 

previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de ordem (HELLINGER, 2012, p.18). 

Com base nisso, os operadores do Direito observaram de maneira diferente as partes envolvidas no 

processo, evitando pré-julgamentos, buscando entender as causas ocultas que foram responsáveis pelo 

conflito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que a técnica da Constelação Familiar, pode ser empregada no Poder Judiciário 

como mecanismo para expor os motivos que originaram o conflito até chegar na demanda judicial e 

apresentar alternativas de solução mais conscientes e eficazes, buscando promover uma justiça mais 

humanizada. 

 

REFERÊNCIAS: 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 125 de 2010. DF, 29 nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>. Acesso em: 24 ago. 2020. 

FARIELLO, L. Constelação Familiar: no firmamento da Justiça em 16 Estados e no DF. CNJ. 2018. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86434-constelacao-familiarno- firmamento-da-

justica-em-16-estados-e-no-df>. Acesso em: 24 ago. 2020. 

HELLINGER, Bert. A simetria oculta do amor: Por que o amor faz os relacionamentos darem certo. 

Tradução de Gelson César Cardoso de Souza. 5.ed. São Paulo (SP): Cultrix, 2012. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

6
7

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

O ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADES PELOS 

REFUGIADOS E MIGRANTES DURANTE A PANDEMIA DE 

COVID-19 

 

AUTORA: Natalie Saldanho de Almeida  

ORIENTADORA: Patrícia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Desde a sua decretação, feita pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, no dia 11 de março, a pandemia do novo coronavírus vem causando danos 

gravíssimos no cenário mundial. O novo vírus espalha-se com elevada facilidade, sendo uma das 

maneiras mais eficazes de prevenção, o isolamento social, assim como a mantença de hábitos 

adequados de higiene. Contudo, aqueles que integram os lados mais vulneráveis da sociedade, têm sido 

mais atingidos pelas consequências desta crise sanitária. Enquadram-se, nessa parcela mais vulnerável, 

os migrantes e refugiados, que, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), já são quase 

80 milhões de pessoas ao redor do globo, nesta situação de deslocamento. Diante disso, o presente 

trabalho busca analisar quais as principais dificuldades que vêm sendo enfrentadas por este grupo, bem 

como quais têm sido as medidas adotadas pelas organizações internacionais para amenizá-las. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, analisou-se, usando o método dedutivo, a situação das pessoas nos campos de refugiados, 

durante a pandemia, e qual tem sido o papel do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) e da 

ONU na prestação de auxílio a estas. Posteriormente, buscou-se, com base em notícias e dados oficiais 

do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), informações acerca dos refugiados e migrantes no 
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Brasil e as situações de vulnerabilidade a que estão expostos. A partir da pesquisa feita sobre os campos 

de refugiados, através do estudo de caso, observou-se que a maioria destes enfrenta o problema da 

superlotação, o que impossibilita o isolamento social e aumenta os riscos do contágio da doença. 

Somado a isso, verificou-se que é precário o fornecimento de recursos básicos como água potável e 

medicamentos. Diante de tal cenário, o ACNUR, juntamente com a ONU, passou a realizar campanhas 

para arrecadar doações, a fim de abastecer os campos com produtos básicos de higiene, assim como 

cestas básicas e demais mantimentos necessários. Além disso, a ONU vem trabalhando, juntamente 

com os governos, para garantir que os refugiados sejam incluídos nos planos nacionais para lidar com a 

pandemia, assim como vem aumentando a distribuição de água potável, sabão e medidas para descarte 

de resíduos. Ademais, a ONU ressalta que os países podem adotar a restrição de passagem nas 

fronteiras como medida de proteção, porém as pessoas que fogem da guerra não podem ser impedidas 

de chegarem a locais seguros, frisando que, em caso de riscos à saúde, podem ser realizados testes, 

assim como quarentena. Tendo em vista que o trabalho tem por objetivo, também, os refugiados e 

migrantes localizados no Brasil, que, segundo dados do CONARE, já são cerca de 43.000 pessoas no país 

reconhecidas como refugiados, examinou-se que estes também estão expostos a situações de 

vulnerabilidade, considerando que, em sua maioria, laboravam como autônomos e que em meio a crise 

suas funções restaram prejudicadas, comprometendo a única fonte de renda que possuíam. 

Consequentemente, com a perda dos poucos rendimentos que recebiam, tornou-se impossível arcar 

com gastos de aluguel e de subsistência, o que ocasionou despejos e fez com que muitos passassem a 

residir em locais insalubres. Frente a isso, restou evidente a importância do grupo ter acesso ao auxílio 

emergencial, que é direito tanto dos migrantes quanto dos refugiados. Contudo, muitos não estão com 

seus documentos regularizados, o que dificulta e atrasa a obtenção da verba, que se faz necessária para 

a sua subsistência. Ainda, foi observado que os refugiados e migrantes sofrem com a falta de 

informação, razão pela qual várias entidades vêm trabalhando no repasse de informações confiáveis, 

acerca do auxílio emergencial, bem como sobre os cuidados que devem ser adotados para a prevenção 

contra o vírus, a fim de garantir melhores condições aos referidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e refugiados agravaram-se com a pandemia, 

pois não dispõem de recursos de prevenção suficientes, tampouco de fontes de informação confiáveis, 

mostrando-se fundamental a atuação do ACNUR e da ONU no fornecimento de apoio e estrutura a estes 

grupos, para que possam superar suas vulnerabilidades da melhor e mais breve forma possível.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENSAIO CRÍTICO: TRANSTORNOS ALIMENTARES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natana Pissaia  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Me. Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas- IFCH- Curso 

de Psicologia 

 

INTRODUÇÃO: 

A ideologia da beleza marca a contemporaneidade e por conseguinte os indíviduos. Mas por mais que 

a cultura exerça uma forte influência, ela por si só não será determinante (GORGATI; HOLCBERG; 

OLIVEIRA, 2002). O nosso corpo é um iintegrado de experiências orgânicas e psíquicas e a forma como 

cada indíviduo configura sua imagem corporal assumel, portanto um significado crucial na manutenção 

da sua saúde e desenvolvimento corporal ( FAVA; PERES, 2011). Diante disso este estudo busca analisar 

as práticas subjetivas de relação com o corpo através de um caso de anorexia narrado no filme "O 

minímo para viver". 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente os debates sobre psicologia adentram quase que sempre o território do corpo. Que corpo 

é esse? Como se constitui? Do que é formado? São algumas das perguntas que psicólogos em todo o 

mundo se fazem. “O tipo “clássico” de padecimento neurótico vem perdendo terreno para a 

proliferativa categoria dos “novos sintomas” - incluídos aí os transtornos alimentares- que emergem 

como patologias do ato. Nestes casos, o mal-estar aparece na forma de uma marca muda impressa no 

corpo, testemunha de um precário investimento libidinal nos primórdios da vida psíquica” (FREIRE; 

ANDRADA, 2012).  

Sendo assim, o corpo funciona como expressão da dificuldade daquele que sofre de algum transtorno 

alimentar em chegar à palavra. A conversão do conflito emocional em sintoma físico seria então uma 

hipótese para explicar os transtornos alimentares. Neste sentido, os transtornos alimentares se 

enquadrariam nas patologias do ato, onde o mal-estar aparece na forma de uma marca muda impressa 
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no corpo (FREIRE; ANDRADA, 2012). Neste estudo contou-se com pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos e livros e com o auxilío da supervisão acadêmica para tentar compreender o dinamismo do 

transtorno alimentar presente no caso da personagem principal do filme "O minímo para viver".     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa para realização deste ensaio crítico nos ensinou que devemos seguir investigando os 

transtornos alimentares na direção de uma maior compreensão dos processos que remetem a 

dimensão do arcaico, levando em consideração as primeiras relações objetais, pois, elas serão de 

alguma forma determinantes para todas as relações objetais futuras.      

 

REFERÊNCIAS: 

FAVA,  Melina Vianna; PERES, Rodrigo Sanches. Do vazio mental ao vazio corporal: um olhar psicanalítico 

sobre as comunidades pró-anorexia. Paidéia, v.21, n. 50, p. 353-361, set-dez, 2011. 

FREIRE, Dirce de Sá; ANDRADA, Bárbara Costa C. A violência do/no corpo excessivo de transtornos 

alimentares. Cad. Psicanál- CPRJ, Rio de Janeiro, v.34, 2012, n.26, p. 27-36, jan/jun, 2012. 

GORGATI, Soraia Bento; HOLCBERG, Alessandra S; OLIVEIRA, Marilene Damasco de. Abordagem 

psicodinâmica no tratamento dos transtornos alimentares. Revista Brasileira Psiquiatria, 2002, p.44-48. 

Suplemento III.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo                    ( ) Relato de Experiência                            ( ) Relato de Caso  

 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR LIVRE, ESTRUTURADO E NÃO 

ESTRUTURADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Autor Principal: Nathalia Ester de Lemos  

Coautores: Cristieli Galon  

Professor Orientador: Luisa Cadorim Facenda  

Universidade: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO 

No processo de ensino e aprendizagem na primeira infância, o lúdico desempenha papel fundamental 

junto ao processo educativo, uma vez que auxilia no desenvolvimento integral da criança nos aspectos: 

intelectual, social, cognitivo e sócio afetivo.  

É por meio dos jogos e das brincadeiras que a criança reproduz muito das suas vivências cotidianas, as 

quais através do faz de conta elas reelaboram-nas. No entanto brincar e jogar são sinônimos de 

aprender, pois oferecem possibilidades para avançar no raciocínio, desenvolvendo o pensamento lógico 

e as interações sócio afetivas.  

Assim, o objetivo desta pesquisa concentra-se em compreender a importância do trabalho docente na 

educação infantil, onde os educadores possam inserir em seu planejamento ações repletas de 

intencionalidade e objetivos claros no cotidiano escolar, uma vez que estes profissionais são os 

mediadores do conhecimento frente a principal fase de desenvolvimento das crianças.   

 

DESENVOLVIMENTO  

Os jogos e as brincadeiras proporcionam a oportunidade à criança de descobrir, criar, inventar, 

reorganizar o que já sabe, produzindo novos conhecimentos ou assimilando a sua maneira o que 

acontece no dia a dia, ampliando o vocabulário, desenvolvendo o pensamento, oportunizando a criança 

a ter atenção aquele momento especial que a brincadeira proporciona. 
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Estes recursos quando utilizados de forma adequada e pedagógica, podem contribuir para o processo 

de aprendizagem das crianças na escola, especialmente na educação infantil, pois retém o interesse da 

criança possibilitando o desenvolvimento global de habilidades necessárias para o processo educativo.  

Por sua vez, os materiais não estruturados como cones, carretéis, madeiras, caixas, tecidos, pneus, 

elementos da natureza, precisam ser inseridos na rotina escolar a fim de potencializar as experiências 

das crianças durante seu processo criativo. Nas brincadeiras ao se depararem com esse tipo de material, 

as crianças necessitam de encorajamento e tempo para pensar, explorar, criar e desenvolver habilidades 

que darão sentido à brincadeira. De acordo com Moyles: 

é preciso haver o equilíbrio entre o brincar livre e o dirigido, pois ambos são necessários 

para o desenvolvimento da criança. Uma vez que o brincar livre promove a descoberta, 

a criatividade e a autonomia da criança, o brincar adequadamente dirigido pelo 

professor possibilita que a criança aprenda a partir do conhecimento que ela ainda não 

possui (2002, p. 29).  

Portanto, no cotidiano da educação infantil, explorar situações simbólicas nas aulas conduz a uma 

participação mais ativa das crianças, além de potencializar-lhes o desenvolvimento nos aspectos 

cognitivo, afetivo e social, uma vez que o jogo simbólico é pré-condição para aquisição futura dos jogos 

de regras, na medida em que a criança assume diferentes papéis e se subordina às regras implícitas de 

ação da situação representada. Atividades que exigem da criança estruturar seu próprio brinquedo ou 

brincadeira permitem que algumas funções cognitivas sejam estimuladas, pois para estruturarem-se 

elas precisarão organização, planejamento, flexibilidade cognitiva, criatividade, manutenção da 

atenção, memória operacional e diversas outras capacidades mentais.  

Sendo assim, brincar é imaginar e comunicar, é uma atividade imaginativa e interpretativa. Brincar é 

experimentar através da repetição e dessa ação imaginativa outras formas de ser e pensar. O jogo 

educativo utilizado em sala de aula na maioria das vezes vai além das brincadeiras e se torna uma 

ferramenta para o aprendizado (KISHIMOTO,1999, p. 40).  

Por fim, ao abordar aspectos que englobam o processo de ensino-aprendizagem nos primeiros anos de 

uma criança, é necessário compreender a importância da utilização de metodologias qualificadas que 

visem formas facilitadoras a apropriação dos conteúdos trabalhados pelo professor/a, de deve ter como 

princípio norteador de sua prática o intuito de conciliar ludicidade e aprendizagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer deste resumo evidenciam-se os jogos e as brincadeiras como ferramentas de suporte para 

estimular o desenvolvimento infantil e a aprendizagem no contexto escolar. Portanto, cabe a nós 

professores a tarefa de priorizar no planejamento pedagógico elementos educativos que oportunizem 

vivências significativas no cotidiano da educação infantil valorizando os tempos-espaços das crianças.  
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REFERÊNCIAS  

KISHIMOTO. Jogos, brinquedo, brincadeira e a educação. Org: 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

MOYLES, Janete R. Só brincar? O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DIÁLOGO NA CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR-

ALUNO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathiele Braiz Cecchin   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Cláudio Almir Dalbosco. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

As escolas utilizam inúmeros meios no processo do aprender, sendo o diálogo um deles. Seja para 

educar o pensamento, como uma forma de incentivar o pensamento crítico dos alunos, ou como 

instrumento pedagógico em que os alunos são convidados a colocar-se no lugar do outro e também 

escutá-lo, a presença do diálogo faz-se importante no ambiente escolar. “A tematização do diálogo 

como um meio para educar o pensamento, ou como um instrumento pedagógico que envolve a ação 

de aprender na relação de trocas entre os sujeitos, já é algo que permeia o processo educativo”. 

(FÁVERO, 2007, p. 43). Entretanto, vale a pergunta: como o diálogo pode ajudar na relação entre 

professor e aluno? O propósito da pesquisa é compreender as diferenças entre as aulas de professores 

dialógicos, caracterizados pelo diálogo pedagógico e pelo agir pedagógico, e professores não dialógicos, 

definidos pelo diálogo não vivido e pelo fazer pedagógico, para entender como o diálogo interfere na 

relação professor-aluno.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia utilizada para esta pesquisa é a bibliográfica, a qual tem como principal fonte livros e 

artigos e tem como intuito esclarecer a questão central deste trabalho, que é saber como o diálogo 

interfere na relação professor-aluno. Além disso, serão também esclarecidas questões como: o que é 

diálogo, quais seus atributos e qual sua origem, o que é diálogo confidencial ou não vivido e o que é 

diálogo pedagógico. Os conceitos de diálogo serão baseados no pensamento do filósofo alemão Hans-

Georg Gadamer. Ainda, serão apresentados os conceitos de agir pedagógico e de fazer pedagógico. Para 

Gadamer (2002, p.134) "um diálogo aconteceu quando deixou algo dentro de nós. Não é o fato de que 

nós experimentamos algo novo, o que faz o diálogo um diálogo, mas que algo outro veio ao nosso 
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encontro que ainda não havíamos encontrado em nossa experiência própria de mundo". Segundo 

Dalbosco, (2007, p. 53) os conceitos de fazer pedagógico e agir pedagógico são muito confundidos no 

âmbito do senso comum. Esta confusão dificulta e prejudica a aprendizagem satisfatória em sala de 

aula, bem como a relação entre professor e alunos e claro, entre alunos e professor. O fato de, no fazer 

pedagógico, existir uma relação de poder desigual, ou seja, uma relação em que o docente prevalece 

sobre o estudante, no sentido de ter a palavra e ser visto e tratado como quem sabe tudo em sala de 

aula, não favorece também o senso crítico do aluno e este fica refém de qualquer nova informação que 

chegue até ele, considerando-a muitas vezes verdade e conhecimento. Tem-se portanto, no fazer 

pedagógico, uma relação não ideal entre alunos e professor,  pois tal contexto não possibilita análises e 

questionamentos, nem por parte do professor para consigo mesmo e para com sua didática e nem por 

parte dos alunos em relação ao conteúdo e em relação a si mesmo. Observando o agir pedagógico, a 

relação entre professor e aluno dá-se de igual para igual, ou seja, é uma relação horizontal, onde há 

respeito mútuo por ambas as partes. O aluno pode questionar sempre que achar necessário e o 

professor, como condutor em sala de aula, aceita todas as questões que vão ao encontro do tema 

debatido no ambiente escolar. Estão todos abertos para analisar o meio em que estão inseridos, bem 

como, se houver necessidade, questionar-se e mudar a si mesmo. Ainda, pode haver uma apropriação 

de situações injustas, controversas e/ou conflitivas para discutir diversos assuntos, incluindo os temas 

relacionados aos conteúdos que devem, obrigatoriamente, ser trabalhados no ambiente escolar. O tipo 

de relação descrita acima é essencial para que ocorra, além de aprendizado satisfatório, a real formação 

do sujeito autônomo e ativo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O diálogo é extremanente importante para que o fazer pedagógico se transforme em agir pedagógico, 

já que por meio deste os seres humanos podem construir a empatia e exercitar a solidariedade, 

distanciando-se do fazer mecânico e transformando-o em movimento questionador, o qual preocupa-

se em formular questões, que pedem respostas e originam perguntas, não se restringindo à busca de 

resoluções. 

 

REFERÊNCIAS: 

DALBOSCO, C. A. Incapacidade para o diálogo e agir pedagógico. In:____.Pedagogia filosófica: Cercanias 
de um diálogo. 1.ed. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 53-77. 

FÁVERO, A. M. O diálogo como encontro hermenêutico. In: FÁVERO, A.M et al. Diálogo e investigação: 
perspectivas de uma educação para o pensar. Passo Fundo: Méritos, 2007, p. 43-62. 

GADAMER, H-G. A incapacidade para o diálogo. In: ALMEIDA, C. L. S. et al. Hermenêutica filosófica: Nas 
trilhas de Hans-Georg Gadamer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000., p.129-140. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Por tratar-se de uma pesquisa 
teórica, não houve a necessidade de aprovação do Comitê de Ética.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

“DENTRO DE MIM, UM CONVITE PARA A HISTÓRIA” – 

FATORES DO PENSAMENTO HISTÓRICO NA ESCRITA DA 

HISTÓRIA DE MANOELITO DE ORNELLAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pâmela Cristina de Lima  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: - 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho convida o leitor a pensar como a ciência histórica, bem como a racionalidade a ela 

atribuída, em muito se relacionam com a vida cotidiana. Nós, sujeitos históricos, somos atores desta 

última e, por vezes, pesquisadores e escritores da primeira. Deste modo, analisaremos como fatores do 

pensamento histórico, nisto inclusa a vida cotidiana, estiveram presentes na escrita da história de um 

letrado sul-rio-grandense do século XX, Manoelito de Ornellas. Para tal, optamos pelo escopo teórico-

metodológico de Jörn Rüsen, na busca por compreender como a historiografia e as orientações do 

primeiro autor partiam das demandas de seu presente e, também, de que modo a ele regressavam. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Apresentando e explicando os cinco fatores do pensamento histórico, Rüsen evidencia sua concepção 

de matriz disciplinar como cerne da ciência histórica e, ainda, como os fatores citados são 

interdependentes entre si: “um fator leva ao outro, até que, do quinto, volta-se ao primeiro” (RÜSEN, 

2001, p. 35). Ou seja: a função que o conhecimento exerce para o contexto que originou suas demandas 

depende do contexto e dos problemas que este coloca ao pensar histórico, a seus métodos e aos 

sujeitos que se dedicam à ciência histórica. As demandas de amanhã podem ser diferentes das de hoje. 

Logo, a função que o conhecimento histórico exerce, no sentido proposto pela teoria rüseniana, não é 

algo estático, mas sim variável e intimamente relacionado aos sujeitos que o desenvolvem, refletem e 
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sistematizam. Vida prática e ciência especializada, assim, estão lado a lado. Em Gaúchos e beduínos 

(1948), como também em outros ensaios posteriores, Manoelito de Ornellas prima por temas de 

formação, tradições, costumes e indumentária, por exemplo. Estes aspectos, por sua vez, se relacionam 

com a abordagem pelo viés da cultura popular, em voga durante seu contexto de escrita. Ornellas, 

assim, fora um dos intelectuais que se engajara na reabilitação da imagem do estado frente aos pares 

nacionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Analisar a escrita da história de Manoelito de Ornellas tomando por base as contribuições teórico-

metodológicas de Jörn Rüsen foi o que objetivamos neste artigo. Assim, buscamos mais compreender, 

de modo geral, os fatores do pensamento histórico ornelliano e menos encerrar o tema e as abordagens 

possíveis em relação a ele. Cabe, assim, não pensar o texto pelo texto, mas nas mais variadas relações 

que pode estabelecer com a vida prática. É este o convite rüseniano "aceito" neste trabalho.  

 

REFERÊNCIAS: 

CERTEAU, Michel. A operação historiográfica. In ______. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1982 [original: 1975], p. 64-122. 

ORNELLAS, Manoelito. Gaúchos e beduínos: a origem étnica e a formação social do Rio Grande do Sul. 

Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1948. 

______. Mormaço. Porto Alegre: Sulina, 1969 

RODRIGUES, Mara C de Matos; NEDEL, Letícia Borges. Historiografia, crítica e autocrítica: itinerários da 

História no Rio Grande do Sul. Ágora, Santa Cruz do Sul, p. 161-186, 2003.  

RÜSEN, Jörn. Razão histórica: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende 

Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001 [original 1983]. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENTRE CONCEITOS E CONTEXTOS: CAPITANIA D'EL REY 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pâmela Cristina de Lima  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Fabrício Antônio Antunes Soares 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho propõe-se a analisar a obra Capitania d’El Rey (1964) do historiador Moysés 

Vellinho. A problemática que norteia o texto é compreender os conceitos e jogos intelectuais que 

produzem o sentido da obra. Para tal empreitada, o método utilizado será o da história intelectual. Com 

ele, pretende-se analisar Capitania em sua relação entre texto e contexto e, também, em uma dialética 

de ambas, entender o significado historiográfico do livro. Em um primeiro momento desenvolveremos 

nossa argumentação metodológica para delinear o caminho a ser seguido na exploração e análise da 

obra. Depois, verificaremos como a historiografia do período se deu marcadamente orientada pelo viés 

lusitanista de interpretação, e muito influenciada pelas agremiações históricas do contexto do XIX e do 

XX. Em seguida, o que se propõe é a investigação das atenuações que Vellinho apresenta em sua escrita 

da história, bem como a importância e relevância da análise historiográfico-conceitual do autor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As perspectivas teóricas, a epistemologia, o fazer e o pesquisar de uma disciplina se movem em função 

dos conceitos. São estes últimos que apoiam o tipo de conhecimento produzido em cada campo do 

saber de maneira sistemática. Todo campo do saber e toda reflexão sobre os conceitos, porém, são 

produzidos e operacionalizados dentro de dado contexto. No decorrer do fim do século XX, se 

conheceram esforços no sentido de aprimorar a metodologia de estudo da história intelectual. Neste 

momento, especificamente em 1980, surge a contribuição teórica de Dominick LaCapra. No seu texto 

"Repensar a história intelectual e ler textos" (1983), LaCapra  se atém a três pontos principais: a) a 

importância de ler e interpretar textos complexos; b) formular relações entre os textos e diversos 

contextos; e c) questionar a forma reducionista de interpretar textos históricos, baseada em uma 

concepção documentária, isto é, pautada na análise de documentos por eles mesmos. É proposta, ainda, 

uma relação dialógica entre historiador, texto histórico e objeto de estudo. Assim, para a análise do 

nosso objeto, é produtivo e eficiente uma análise pautada em uma abordagem dialógica, ou seja, que 
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ponha passado e presente em diálogo, reconhecendo tanto o aspecto documentário quanto o ser-obra. 

A análise do texto em relação a suas informações e interpretação e crítica, portanto, caminham juntas. 

O elemento principal para entender a escrita de Vellinho, em nossa interpretação, é o conceito de 

contraste, que se constitui como estratégia do autor para demonstrar as “vantagens” da colonização 

portuguesa (dada no território que viria a ser o Brasil) em detrimento à espanhola, dada na região do 

Prata. Por meio desta premissa, o autor trabalha com a comparação pela oposição, ou seja, utiliza dois 

elementos e os demonstra como opostos. Isso ocorre em relação ao mestiço formado no Rio Grande e 

o do Prata, por exemplo. Assim, contrastando, o autor demonstra os elementos relacionados à vertente 

portuguesa como mais civilizados em relação aos relacionados aos espanhóis. O conceito de 

bandeirantismo, na concepção de Vellinho, está relacionado ao movimento de expansão territorial 

portuguesa. Admitindo que os bandeirantes fizeram uso da violência para que a conquista se 

consolidasse, foram evocadas pelo autor características positivas destes como forma de justificar a ação 

por meio da força. Assim, na escrita de Vellinho em relação aos bandeirantes, os fins traziam justificação 

aos meios. Este aspecto é perceptível quando o autor afirma que a ação bandeirante não foi “apenas” 

para apresar e escravizar indígenas, mas também uma maneira de integrar o território e obter receitas 

por meio da venda dos gentios. Toda esta ação, no entanto, se dava porque os bandeirantes seriam 

homens dotados de instinto político, vendo a “necessidade” de agir por meio de suas expedições. A 

atividade bandeirante, desempenhada fundamentalmente por paulistas de origem lusitana, ganhou 

justificação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As relações entre historiografia, contexto e conceitos com certeza são amplas e complexas. Cabe a nós, 

historiadores, refletir sobre tais relações, seja no âmbito da legitimação e jogos de poder, seja pelo 

entendimento dos pontos em comum e de ligação que tais categorias trazem. A História dos Conceitos 

e a História Intelectual, neste sentido, se constituem como importantes abordagens.  O meio de 

operacionalizar a escrita da história, por Vellinho, se dá por meio da estratégia de contrastes. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARROS, José D’Assunção. Os conceitos. Petrópolis: Editora Vozes, 2016. 

LACAPRA, Dominick. Rethinking Intellectual History: texts, contexts, language. Ithaca: Cornell University 
Press, 1983. 

RODRIGUES, Mara C de Matos; NEDEL, Letícia Borges. Historiografia, crítica e autocrítica: itinerários da 
História no Rio Grande do Sul. Ágora, Santa Cruz do Sul, p. 161-186, 2003.  

VELLINHO, Moysés. Capitania d´El-Rei; aspectos polêmicos da formação rio-grandense. Porto Alegre. 
Instituto Estadual do Livro, CORAG. Coleção Meridionais, 2005. [original: 1964]. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PROPRIEDADE DA TERRA E AS POLÍTICAS AGRÁRIAS DO RS 

ATRAVÉS DA LEGISLAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Paola Moara Batistel  

ORIENTADOR: Drª. Ironita Policarpo Machado   

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

“A propriedade da terra e as políticas agrárias do RS através da legislação”. é subprojeto de pesquisa 

Práticas político-jurídicas e econômicas no processo de ocupação do espaço e da constituição da 

sociedade sul brasileira 1930 a 1990. Este subprojeto tem como objetivo contextualizar, identificar e 

compreender historicamente como se procedeu à formação das políticas públicas e privadas da 

propriedade de terra do estado Rio Grande do Sul através da legislação.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa ainda está em sua fase inicial, mas já se percebe a importância da discussão relacionada com 

a propriedade de terra. Nosso trabalho tem como fonte a Legislação das Terras Públicas do Estado Rio 

Grande do Sul, do ano de 1961. Neste período, o governo do RS Leonel Brizola, juntamente com o 

Secretário da Agricultura o Dep. Alberto Hoffmann, e o Diretor da Diretoria de Terras e Colonização o 

Eng. Agr. Josè Castellano Rodrigues, identificaram a necessidade de uma compilação, na qual, abordasse 

todo o repertório de leis existentes, desde a sua colonização até o regime Republicano. A documentação 

tinha como objetivo regulamentar as questões referentes a “terra”, como: compra, venda, posse e entre 

outras ações referente a ela. Toda a legislação foi transcrição para que pudéssemos analisar os sujeitos 

nela contemplados, bem como os cenários, nos quais as mesmas foram decretadas. Uma vez transcritos, 

os regulamentos serão submetidos a uma crítica interna e interpretação a fim de reconhecer as 

mudanças e permanências no processo histórico do estado, além de contextualizar as relações de poder 

presentes; a forma que os sujeitos envolvidos se articularam perante os acontecimentos, nos permitirá 
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diferenciar os grupos sociais envolvidos, ou indivíduos específicos que através de suas ações acabaram 

por moldar o espaço, direto ou indiretamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa terá continuidade em vista da preparação de uma base informativa que além de servir para 

os pesquisadore em questão, poderá abrir um precedente do estudo das políticas públicas agrárias 

utilizadas para a elaboração da Legislação de Terras Públicas do Rio Grande do Sul.  

 

REFERÊNCIAS: 

MACHADO, Ironita A. Policarpo; GERHARDT, Marcos. TEDESCO, João Carlos. História do Mundo Rural: o 

sul do Brasil.1 ed. Erechim: All Print, 2020, v.2. 

MACHADO, Ironita A. Policarpo. Entre Justiça e Lucro: Rio Grande do Sul 1890-1940. 2ª ed. Passo Fundo: 

Acervus, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O TRABALHO PRISIONAL DAS APACS COMO CONTRIBUTO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA: AS EXPERIÊNCIAS DE MINAS GERAIS 

E MARANHÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Régis Gobetti Bueno  

COAUTORES: Juliano Teixeira da Rocha 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista a Pandemia que assola as nações, desde o final de 2019, mais de 20 milhões de pessoas 

contraíram o vírus Sars-CoV-2 e mais de 750 mil vidas foram ceifadas, sendo que, no Brasil, o vírus 

dizimou mais de 100 mil vidas, conforme dados da OMS. 

Diante da gritante desigualdade social existente em nosso território, inúmeras pessoas não detêm 

condições de custear a compra de equipamentos de proteção, a fim de evitarem a transmissão desse 

vírus tornando-se indispensável a busca de medidas profiláticas, tal como o uso de EPI’s. Nesse sentido, 

a APAC tem atuado na produção de máscaras e roupas hospitalares, bem como ajudam na construção 

de mais leitos hospitalares, visto que esta associação tem o trabalho voluntário como um de seus doze 

elementos. 

Assim, os recuperandos da APAC desenvolveram parcerias para confecção de máscaras e roupas de 

proteção para serem doadas à comunidade, bem como auxilia na ampliação de leitos através da 

campanha “Humanizar a pena, promover a vida”. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O método APAC conta com 52 unidades em funcionamento, espalhadas pelo Brasil, objetivando 

recuperá-los, colocando Deus e a família como pilares da reabilitação na APAC, proporcionando aos 

recuperandos a ressocialização.  
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A APAC busca ajudar a comunidade, na qual está inserida, com atividades que visam propiciar um 

ambiente melhor de convivência. Assim, diante da pandemia do Covid-19, que devasta as nações e 

ceifou milhares de vidas, tendo chegado em solo brasileiro em fevereiro de 2020, a APAC em parceria 

com Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil), desenvolveram a campanha 

“Humanizar a pena. Promover a vida” para a confecção de máscaras, na busca de minimizar os efeitos 

da pandemia. A referida campanha faz parte do projeto “Más allá de las Fron 

Aproximadamente 400 recuperandos e recuperandas de 23 APACs dos Estados de Minas Gerais e 

Maranhão, produzirão, em um mês e meio de campanha, 350 mil máscaras. 

A AVSI e a APAC iniciaram o projeto Más Allá de Las Fronteras, que tem a finalidade de revigorar na 

sociedade civil o combate a atos de tortura e penas desumanas, através da expansão do método APAC 

em três países latino-americanos: Chile, Costa Rica e Paraguai. 

Para custear o projeto, os recursos são destinados pelo Instrumento Europeu para a Promoção da 

Democracia e dos Direitos Humanos (IEDDH). O valor está sendo utilizado para a compra de máquinas 

de costura, equipamentos de higienização, além da matéria-prima. Os Tribunais de Justiça de Minas 

Gerais e do Maranhão, o Ministério Público de Minas Gerais, o Instituto Minas Pela Paz e Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária do Maranhão são parceiros do projeto. 

As máscaras estão sendo entregues para comunidades próximas às APACs, Secretarias de Saúde, asilos, 

órgãos públicos e instituições beneficentes, além de servirem para a proteção dos próprios 

recuperandos e funcionários das APACs. 

No início de julho, a iniciativa foi contemplada com um subsídio financeiro de R$ 800 mil, vindo da 

Conferência Episcopal Italiana (CEI), que beneficiará 10 APACs de Minas Gerais na compra de insumos 

e equipamentos de proteção. 

Na cidade Frutal/MG, a APAC está doando, semanalmente, mil máscaras descartáveis para o Asilo Pio 

XII, sendo que diariamente cerca de cem pessoas são beneficiárias das doações. Em Santa Maria do 

Suaçui/MG, foram confeccionadas máscaras pelos recuperandos, funcionários e familiares e 

voluntários, sendo doadas para Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar e Polícia Civil. 

A APAC de Imperatriz/MA, está confeccionando roupas de proteção para serem doadas para o hospital 

local, enquanto que recuperandos da APAC de Passos/MG, estão trabalhando na reforma do Hospital 

Psiquiátrico da cidade, a qual vai trazer 70 leitos para receber pacientes da região sul de Minas. 

Destarte, recuperandos e recuperandas mostram-se solidários com a sociedade, aprendem um ofício e 

utilizam o tempo de confinamento, visando a ressocialização, buscando contribuir no enfrentamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A missão da APAC consiste em recuperar o preso, proteger a sociedade e socorrer as vítimas. Neste 

sentido, os esforços das APACs, no enfrentamento da Pandemia, buscam realizar plenamente sua 

missão, visto que através da confecção de equipamentos eficazes, os recuperandos encontram uma 

oportunidade de tornar-se cidadãos fundamentais, contribuindo efetivamente para toda a sociedade. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

8
5

 

REFERÊNCIAS: 

FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS. APACS de Frutal doam máscaras para 

o Asilo Pio XII. Disponível em: http://www.fbac.org.br/index.php/pt/noticias-site/2998-apacs-de-frutal-

doam-mascaras-para-asilo-pio-xii.  

FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS. APAC de Santa Maria combate à 

pandemia com dedicação e empenho. Disponível em: http://www.fbac.org.br/index.php/pt/noticias-

site/2983-apac-de-santa-maria-combate-a-pandemia-com-dedicacao-e-empenho.   

FOLHA DE SÃO PAULO. Presos Produzem 5 mil máscaras por dia e reformam hospital com 70 leitos para 

pacientes de coronavírus. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/04/presos-produzem-5-mil-mascaras-por-

dia-e-reformam-hospital-com-70-leito 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO EM AGOSTINHO DE 

HIPONA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renan Paloschi Zanandréa  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Nadir Antonio Pichler 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Santo Agostinho é um expoente da filosofia, de modo especial da filosofia cristã. Pode ser considerado 

como o “filósofo de transição” entre os períodos clássico e medieval da filosofia. Na compreensão de 

Agostinho, o intervalo entre o nascimento e a morte deve ser de constante busca pela "beata vita", a 

vida feliz. O objetivo é descrever o processo de autoconhecimento e do envelhecimento de Santo 

Agostinho, passando por sua infância, sua proximidade com a filosofia via Cícero, depois com os 

neoplatônicos, a adesão ao maniqueísmo e, por fim, sua conversão ao cristianismo com a ajuda do velho 

sábio Ambrósio. Na sequência, analisar como tudo isso influenciou no seu processo de envelhecimento 

e busca pela sabedoria. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O jovem Agostinho fugiu da religião da mãe Mônica para trilhar seu próprio caminho. Aproximou-se da 

filosofia via Cícero, onde passou a buscar constantemente a sabedoria. Depois encontrou-se com a seita 

maniqueísta e, inconformado com as explicações que estes davam, voltou-se para os céticos. Mais uma 

vez a busca pela verdade não o permitiu seguir com os platônicos e o encontro com Ambrósio, um velho 

sábio, o fez voltar-se novamente para os ensinamentos que outrora sua mãe lhe havia transmitido. 

Depois de um logo processo de busca, o agora bispo idoso tornou-se modelo de amiazade, sabedoria e 

exemplo de vida para aqueles que o conheciam. No seu processo de autoconhecimento, Agostinho 

entendeu que, para alcançar a sabedoria ou verdade, era preciso primeiro voltar-se para si mesmo, 

fazendo uma análise de sua vida e de suas ações. Começou pelas suas obras, revisando desde as que 
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foram publicadas antes até as que foram publicadas após seu sacerdócio e seu episcopado. Depois, 

passou a ter consciência quanto ao sofrimento físico dos homens, a preocupação com a busca pela paz. 

Por último, tornou-se um modelo de sabedoria para aqueles que o cercavam, buscando na 

contemplação de Deus um sentido profundo para sua vida e espiritualidade, teses ainda almejadas pelos 

idodos neste século. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A constante busca fez com que o envelhecer fosse de relativa tranquilidade, exemplo de vida, de 

sabedoria, de desapego dos bens materiais, de bom conselheiro aos próximos, de mudança de opinião, 

de busca por consolação pela espiritualidade. O processo de envelhecimento do velho bispo de Hipona 

pode servir de modelo para o envelhecer de tantos que, em sua vida, buscaram a sabedoria ou a vida 

feliz. 

 

REFERÊNCIAS: 

AGOSTINHO, Santo. Confissões. São Paulo: Paulus, 2016. 

BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

GILSON, Étienne. Introdução ao estudo de Santo Agostinho. Trad. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub. 2. 

ed. São Paulo: Discurso Editorial; Paulus, 2010. 

POSSÍDIO. Vida de Santo Agostinho. Trad. Monjas Beneditinas. São Paulo: Paulus, 1997. 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. 3. ed. São Paulo: 

Paulus, 1990. (Coleção filosofia). 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
0

8
8

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE URBANA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renan Rates Costa.  

COAUTORES: Rogério da Silva Santos, Maitê Cabral Stahlirk, Ana Paula Maciel dos Santos, Tais 
Hoffmann Ribeiro. 

ORIENTADOR: Prof.ª Doutora Janaina Rigo Santin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem intuito de apresentar os institutos de política urbana, que visam promover, 

desenvolver e estimular a função social da propriedade. São eles o parcelamento, a edificação ou a 

utilização compulsória; o IPTU progressivo; e a desapropriação com pagamento de títulos da dívida 

pública, os quais visam combater a retenção especulativa da propriedade urbana. Quanto à 

metodologia foi utilizado o método hipotético-dedutivo, com revisão bibliográfica sobre o tema, a partir 

do disposto na Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Entende-se ser de suma importância para ocorrer 

a evolução econômica das cidades, que cada edificação esteja sendo utilizada para o fim a que se 

destina, com principal objetivo de ocupar de maneira efetiva e sustentável a área do município, 

respeitando as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O parcelamento do solo, respaldado pela CF/88, possui implemento através do loteamento e  

desmembramento, cada qual com suas características. O “Parcelamento do solo urbano é gênero do 

qual são espécies o desmembramento, o loteamento e o desdobro. As duas primeiras espécies, sujeitas 

e disciplinadas pela Lei 6.766/1979 e, a última, exclusivamente, pela lei municipal" (SCAVONE JUNIOR, 

2018, p.130). Em mesmo sentido Carvalho Filho apresenta que são as providências pela qual se procede 

a sua subdivisão, em partes iguais ou não (2009, p.71). Após o processo de parcelamento pode ser 
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utilizada a edificação ou a utilização compulsórias, estabelecendo prazo de loteamento, 

desmembramento e/ou construção das áreas vazias (SAULE JR.; ROLNIK, 2001,p.63).  

São procedimentos para promover a função social da propriedade urbana e o desenvolvimento, 

conforme nos apresenta a Drª. Janaina Rigo Santin “Ou seja, para atingir os fins presentes no Estatuto 

da Cidade, que são a função social da cidade e da propriedade urbana, a gestão democrática mostra-se 

o melhor caminho." (SANTIN; MARANGON, 2008, p. 365-377).  Nesse sentido, a população deve 

controlar a "aplicação dos referidos instrumentos em situações nas quais a propriedade urbana não 

atende à sua função social: a de não estar edificada, a de estar subutilizada, ou a de não estar sendo 

utilizada. Essas situações têm como característica a ausência de uma destinação concreta para a 

propriedade ser aproveitada de forma adequada, considerando os limites para o exercício desse direito 

previstos na legislação urbanística" (SAULE JR.; ROUNIK,2001, p. 87). 

Caso não haja a adequada destinação do imóvel após os prazos da notificação, para fins de atender a 

função social da propriedade, o município de forma impositiva e respaldado pelo Estatuto da Cidade 

pode aplicar o IPTU progressivo, conforme cita Toschio Mukai "o Município procederá à aplicação do 

IPTU progressivo no tempo, com a majoração da alíquota por cinco anos [...] respeitada a alíquota 

máxima de quinze por cento." E complementa: "decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo 

sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 

Município poderá (não “deverá”) proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 

dívida pública [...] desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública" (2012, p. 21-22).  

A desapropriação do imóvel é aplicada como sanção mais gravosa ao proprietário que retém seu imóvel 

de forma especulativa, após cinco anos da cobrança do IPTU progressivo. É possível verificar o quão 

necessário é combater vazios urbanos para o desenvolvimento da cidade. Assim, “O IPTU progressivo 

no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública – tem como finalidade fazer 

cumprir a função social da propriedade urbana, submetendo-a ao interesse coletivo.” E ao proprietário 

caberá indenização com títulos da dívida pública.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, percebe-se através dos institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, IPTU 

progressivo e desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública, a Lei nº 10.257/2001 visa 

tornar efetivo o desenvolvimento local. Ao adotá-los no Município, evita-se o locupletamento e a 

retenção especulativa de imóveis urbanos e, respaldado pelo princípio da dignidade da pessoa humana 

e da função social da propriedade, trata-se de um sacrifício individual em prol do coletivo. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da cidade. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. 

MUKAI, Toshio. O estatuto da cidade: anotações à Lei n. 10.257, de 10/7/2001. 3. São Paulo Saraiva 

2012. 
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SANTIN, Janaína Rigo; MARANGON, Elizete Gonçalves. Instrumentos de política urbana para valorização 

do patrimônio histórico: outorga onerosa e transferência do direito de construir. História: Debates e 

Tendências, v. 8, n. 2, p. 365-377, 2008.  

SAULE JÚNIOR, Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios 

e cidadãos. Instituto Pólis. 2001.  

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário. 13. Rio de Janeiro Forense 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( x ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CRECHE EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA EXPERIÊNCIA 

SOBRE A INFÂNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renata Cristiane Filha da Silva 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Rosana Coronetti Farenzena 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus impactou o mundo e trouxe mudanças repentinas à 

educação escolar. Da normalidade de um início de ano letivo com escolas habitadas por crianças, em 

ativas e lúdicas interações passamos a uma escola esvaziada, silenciosa e desafiada a reinventar-se num 

campo da virtualidade, mesmo sem contar com condições técnicas e de domínio tecnológico para tanto. 

Equipes escolares dedicaram-se a desenvolver estratégias para desenvolver um trabalho educativo 

respeitoso às características e a participação ativa das crianças, com desafio especial relativo ao 

trabalho com crianças da 1ª infância. O presente trabalho objetiva relatar a experiência de uma escola 

de educação infantil, na etapa creche,  frente aos desafios da situação pandêmica. Nesta atuo como 

professora e ao fazê-lo diálogo com o conhecimento apropriado no Curso de Pedagogia, do qual sou 

acadêmica. Os contributos da formação profissional em curso subsidiam e qualificam a prática individual 

e coletiva.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Experiências e interações são eixos orientadores do trabalho pedagógico com a etapa da Educação 

Infantil, o que pressupõe vivências presenciais, com autonomia, liberdade e em ambiente 

especialmente preparado. No caso da primeira infância a creche é este lugar. A pandemia subverteu 

estes princípios e demandou respostas ágeis às escolas, quanto a garantirem a continuidade dos 

processos educativos e às aprendizagens. Controvérsias, pressões e inseguranças perderam força 

quando retomamos o princípio de ser a escola guardiã e promotora de direitos básicos das crianças, em 
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tempos favoráveis e adversos. A equipe escolar, constituída por todos os adultos da instituição com 

funções educadoras – professores e auxiliares -, dedicou-se a buscar modos para não interromper a 

relação de confiança e proximidade criança, família e escola. Os meios tecnológicos foram olhados com 

lentes de serem meios possíveis para garantir o direito à educação, para o que foram cuidadosamente 

utilizados.  Neste sentido a formação docente em curso, como acadêmica do curso de Pedagogia, 

embasou uma participação propositiva e responsável no grupo. De forma participada a escola traçou 

um plano de ação, para primeiramente organizar as atividades assíncronas. Com foco nas interações 

lúdicas e de partilha entre as crianças e seus pais e mães, bem como a expressão, pelas crianças, de seus 

sentimentos, medos, curiosidades e entendimentos foram disponibilizados materiais em meio físico, 

retirados pelos pais.  Estabelecer uma rede colaborativa entre família e escola foi, desde o início, meta 

central. A seguir, fundamentadas em leituras,  reflexões, escuta de crianças e de  suas famílias,  a equipe 

escolar fez a opção pelo uso de plataformas digitais. Preparação para operar equipamentos e recursos 

tecnológicos, planejamento de intervenções respeitosas às características das crianças dentre as quais: 

duração das atividades – “[...] na educação não podemos nos tornar escravos do relógio, um 

instrumento que falsifica o tempo natural e subjetivo das crianças e dos adultos” Edwards et al. 2016 

p.90 -, desenho das atividades,  horários, comunicação com as famílias e crianças foram preocupações 

permanentes. Seria possível promover em meio virtual, com crianças pequenas, qualidade de 

interações, expressão corporal em movimentos livres, iniciativas autônomas e criativas? O trabalho de 

orientação às famílias foi feito por meio do WhatsApp e para as atividades síncronas foi utilizado o 

Google Meet. Os encontros, com duração média de vinte à trinta minutos, conforme as interações e 

manifestações dos alunos, foram sempre  momentos lúdicos de escuta e de participação ativa das 

crianças, que contemplam a movimentação corporal  com recurso à música, à dança, à literatura infantil 

e ao teatro. Crianças e adultos aprendendo a aprender, em novas conexões afetivas, culturais, 

educativas e virtuais pelo exercício responsável do papel da escola.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Interações e experiências de qualidade na creche ocorrem num campo socializador presencial. 

Atividades via plataformas digitais para a pequena infância carecem de estudos, conhecimento que 

pode ser produzido pela escola  desde que documente e analise os próprios processos educativos. As 

experiências formativas vivenciadas no curso de Pedagogia sustentaram uma participação docente 

propositiva.   

 

REFERÊNCIAS: 

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George. As cem linguagens da Criança. Porto Alegre: 

Penso, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PATRULHA MARIA DA PENHA DO MUNICÍPIO DE PASSO 

FUNDO NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19:  ATUAÇÃO 

E RESULTADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rodrigo Amarante  

COAUTORES: Andreza Do Amarante Dos Santos 

ORIENTADOR: Me. Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Anhanguera Educacional - Unidade De Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em janeiro de 2020 quando a OMS declarou que o surto da COVID-19 constitui uma Emergência de 

Saúde Pública o mundo deparou-se com as mudanças drásticas ocasionadas pela rápida distribuição 

geográfica da doença. Em março foi declarada a pandemia no Brasil, contabilizando até a data de 20 de 

agosto de 2020 um total de 3301975 casos confirmados e 112304 óbitos. Por tratar-se de um vírus que 

possui como característica uma alta transmissibilidade, uma das medidas de contenção da pandemia é 

o isolamento social, que consiste em isolar o maior número de pessoas em suas residências. Destas 

mesmas medidas de proteção a ONU Mulheres declarou que emerge um fenômeno nomeado 

"pandemia das sombras”, onde o isolamento aliado às tensões socioeconômicas apresenta-se como 

fator de risco para as mulheres isoladas em suas casas com um agressor. Neste contexto foi editada a 

Lei 14.022/2020 dispondo sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, durante a pandemia COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Lei 11.340/2006 “Lei Maria da Penha” atua para proteger vítimas de violência doméstica e familiar de 

seu agressor e interromper o processo conhecido como ciclo de violência. Em diálogo, a Lei 14.022/2020 

prevê que o poder público garanta a manutenção do atendimento presencial das mulheres em situação 

de violência. Dentre os motivos que mantêm as mulheres inseridas nos contextos do relacionamento 
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violento estão: a convivência com o medo, a dependência financeira, a confiança no companheiro e até 

mesmo o não reconhecimento de estar em uma situação de violência. O que se torna um fator de risco 

para muitas vítimas é a dependência emocional e financeira do agressor, o que se agrava ainda mais no 

cenário de pandemia. Para romper com o estado de violência em que vive é necessário que a mulher se 

sinta devidamente amparada e segura. Neste contexto, insere-se a Patrulha Maria da Penha. 

A atuação da Patrulha Maria da Penha é efetivada através da realização de visitas realizadas regulares 

por guarnições capacitadas às vítimas de violência doméstica com o objetivo de fiscalizar se o 

agressor/acusado está cumprindo as medidas protetivas, além de compor a Rede de Assistência à 

Mulher em Situação de Violência, cuja principal estratégia para o enfrentamento deste tipo de violência 

é o trabalho em rede, onde a Patrulha Maria da Penha está em constante interação com órgãos como: 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM); Órgãos da Defensoria Pública; Casas-Abrigo, 

além dos Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência Contra a Mulher. 

Esta atuação diferenciada é capaz de estabelecer vínculos de confiança e constatar situações de 

vulnerabilidade físicas, emocionais ou mesmo financeiras, contribuindo para a quebra do ciclo de 

violência. 

No cenário da pandemia COVID-19 a atuação da Patrulha Maria da Penha não foi afetada. As visitas de 

fiscalização ocorreram dentro dos protocolos de segurança da OMS, consoante à atuação através de 

canais de comunicação digital, gratuito e passíveis de utilização em dispositivo eletrônico, conforme art. 

4º da Lei 14.022/2020, utilizando-se redes sociais com divulgação de ações desenvolvidas e informativos 

sobre a Patrulha Maria da Penha. Foram realizadas operações conjuntas e ações sociais em prol das 

vítimas em situação de vulnerabilidade social, visando reforçar a autoestima das vítimas e o 

reconhecimento de que não estão sozinhas. 

Os resultados desta atuação diferenciada apresentam-se nos números, onde muitas mulheres sentiram-

se encorajadas a denunciar, mesmo em um cenário de pandemia, ao compreenderem que, além das 

medidas protetivas de urgência e do afastamento do agressor, há uma rede de apoio que vai até a sua 

casa através da Patrulha Maria da Penha. No período de 01/01/2020 à 20/08/2020 houve um acréscimo 

de aproximadamente 24% no número de medidas protetivas de urgência deferidas para o 

acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quando se apontam dados sobre violência doméstica, não são apenas números, são mulheres. A 

violência contra a mulher é uma realidade com raízes de uma sociedade machista, misógina e patriarcal. 

Não basta saber seus direitos para romper com o ciclo da violência, é preciso mobilização e 

conscientização sobre o respeito para a construção de uma sociedade livre da violência contra mulher. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Brasília, 2006. 

BRASIL. Lei nº 14.022, de 07 de julho de 2020. Brasília, 2020. 

CORONAVÍRUS BRASIL. Disponível em https://covid.saude.gov.br/ <acesso em 21/08/2020>. 
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ONU Mulheres. A pandemia das sombras: violência doméstica durante a COVID-19. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/video-a-pandemia-das-sombras-violencia-domestica-durante-a-covid-19/ 

<acesso em 21/08/2020>. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REINVENTAR-SE NA PANDEMIA: O DESAFIO DE UMA 

BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Trevisan Schuster   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosana Coronetti Farenzena  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O isolamento social exigido para conter uma pandemia implicou uma mudança radical na dinâmica de 

uma Brinquedoteca cujos cotidianos eram preenchidos por brincantes de diversas idades, em interações 

lúdicas presenciais. Reinventamo-nos e, no presente trabalho, damos a conhecer como o fizemos e 

fazemos, preservando os objetivos deste laboratório de aprendizagens lúdicas do Curso de Pedagogia, 

bem como a sua pertença a um programa extensionista que reúne diversas Brinquedotecas. Nos novos 

modos de funcionamento utilizamos plataformas digitais para videoconferência, promovermos oficinas, 

bem como mobilizamos e inspiramos a comunidade local e regional com desafios lúdicos via redes 

sociais.  Essas iniciativas abertas à comunidade serão aqui apresentadas.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Diante das ameaças à saúde humana, provocadas por um vírus desconhecido, o isolamento social 

mostrou-se como prevenção necessária a partir da segunda quinzena de março de 2020.  Uma 

brinquedoteca impossibilitada de visitas não significa uma Brinquedoteca parada, pelo contrário, as 

demandas à equipe foram redimensionadas e intensificadas. Crianças em casa, em tempo integral, 

devido à suspensão de aulas e à impossibilidade de passeios e brincadeiras em espaços públicos 

potencializaram os tempos de jogos e de brincadeiras em espaços domésticos. Sensível a esta realidade, 

e enquanto Brinquedoteca versátil, que valoriza e promove a cultura lúdica (FARENZENA, 2018), 

desenvolvemos novos modos de ação. 1º. Buscamos, selecionamos e publicamos na página da 

Brinquedoteca, qualificada literatura: e-books, cartilhas, animações e outras produções em vídeo, 
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dirigidas especialmente às crianças.  Os conteúdos, em linguagem específica para a infância, visavam o 

esclarecimento relativo ao novo contexto e a produção de consciência na prevenção do contágio. O 

mesmo fizemos com materiais dirigidos aos pais e demais adultos com funções educativas, relativos à  

apresentação da problemática às crianças e ao aproveitamento parental de oportunidades nesse 

convívio intensificado, apesar do contexto adverso. 2º. Em consonância ao direito de participação das 

crianças lançamos o convite, via página da Brinquedoteca, para que famílias partilhassem conosco 

relatos de alternativas lúdicas encontradas nesse período. Foram inúmeros os depoimentos por meio 

de vídeos e fotografias. Crianças, mães, pais e uma idosa produziram conteúdo original em resposta ao 

desafio. 3º. No terreno da curricularização da extensão, em parceria com uma Disciplina “Jogos e 

Brincadeiras”, do Curso de Pedagogia,  apoiamos a ação de um Webinar Internacional com o tema 

”Brinquedos Populares: um patrimônio cultural aliciante e inspirador, com o professor João Amado, da 

Universidade de Coimbra e do Museu Escola do Brinquedo Tradicional Popular. A página deu visibilidade 

a um projeto de construção de cabanas com materiais disponíveis no ambiente doméstico, desenvolvido 

na mesma disciplina, e com isto inspirou experiências familiares e no âmbito escolar, relatadas a partir 

de municípios próximos e distantes. 4º. Numa perspectiva interdisciplinar oferecemos em parceria com 

acadêmicos do curso de Musica uma Oficina de Musicalização para crianças, na qual tivemos 22 

participantes de 06 municípios. Também oferecemos duas oficinas na Semana Literária do Município de 

Casca, evento promovido pela Secretaria municipal de Educação e pelo Campus da UPF. 5º. Garimpamos 

e publicamos regularmente eventos relacionados à cultura lúdica, com especial destaque à relação 

criança e natureza, cuja importância é destacada por autores como (LOUV,2016). 6º. Apoiamos, com 

inscrições, envios de e-mails e divulgação um Webinar "A Educação da Infância Continua em Tempos de 

Covid-19?",do Grupo de Pesquisas e Estudos Com a Infância da Faed. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nada supera o valor, a qualidade das interações e as aprendizagens produzidas nas atividades 

presenciais, entretanto as tecnologias de comunicação e de informação permitem conexões e 

comunicação ativa. A brinquedoteca reinventa-se, com propostas participativas, de geração de 

conteúdos, mantendo-se como referência de promoção e preservação da cultura lúdica.        

 

REFERÊNCIAS: 

FARENZENA, Rosana C. et al. Brinquedoteca Universitária: cotidianos lúdicos no território acadêmico ao 

comunitário. Passo Fundo: Expressa Extensão. ISSN 2358-8195, v. 23, n. 3, p. 66-79, SET-DEZ, 2018.  

 LOUV, Richard. A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de 

natureza. São Paulo: Aquariana, 2016.      

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

(IM)POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DO 

(RE)ABANDONO DO ADOTADO FRENTE AO PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sileide Boff  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Fernanda Oltramari 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O artigo versa sobre a possibilidade de responsabilizar civilmente aqueles que desistem da adoção, com 

foco no princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente. Objetiva-se 

compreender os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do assunto em voga. O tema 

mostra-se oportuno pois o índice de desistência da adoção, seja antes da concretização ou após, é 

significativo e deixa marcas aos infantes. Fazendo uma análise psicológica, verifica-se que esses seres 

vulneráveis ainda podem sofrer mais por serem tratados como mercadorias expostas à adoção. Assim, 

analisa-se os diferentes entendimentos jurisprudenciais existentes no Brasil e conclui-se que deve 

ocorrer um motivo plausível para se que justifique a desistência da adoção, caso contrário a 

responsabilização civil é a medida adequada 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O instituto da adoção é reconhecido como maneira de efetivar o direito à convivência familiar, ainda 

que numa família substituta. A ideia principal é que a criança permaneça com a família de origem e 

somente possa fazer essa alteração indo para adoção se não houver parentes com que a criança ou 

adolescente seja próxima ou tenha algum vínculo. 
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Conforme preceitua o artigo 39, parágrafo 1º do ECA, a adoção é medida excepcional e irrevogável e, 

consequentemente, há equiparação do filho biológico ao adotado como, por exemplo, quanto ao direito 

sucessório. 

Conforme dados apontados pelo Conselho Nacional de Justiça, o número de pretendentes à adoção é 

de mais de trinta e quatro mil (2020, p. 02). Ocorre que, no Brasil, ainda é enraizado o preconceito ou 

até mesmo por falta de conhecimento, as pessoas veem como barreiras o fato de adotar adolescentes, 

negros, aqueles com necessidade especial, por exemplo. Assim, acabam permanecendo em abrigos e 

não tendo a oportunidade de ter uma família ou, na primeira “oportunidade”, os pretendentes à adoção 

desistem.  

É preciso ter a ciência de que, assim como um filho biológico, um filho adotivo não pode ser tratado 

como uma experiência ou como uma filiação temporária. Ao decidir pela adoção e esta for efetivada, a 

relação de pais e filho(a) é considera medida irrevogável. 

No processo de adoção tem-se a fase do período de adaptação. Tempo utilizado para que as partes se 

conheçam e decidam se pretendem prosseguir com o processo. Porém, é certo que o infante que passa 

por uma desistência de adoção se sente reabandonado. 

Portanto, analisou-se inúmeras decisões dos tribunais do Brasil e contatou-se que há divergência quanto 

a responsabilidade civil durante o trâmite do processo de adoção. O tribunal do Rio Grande do Sul 

entende que não é caso de responsabilizar civilmente o pretendente que desiste, tendo como principal 

fundamento que inexiste vedação legal para que os futuros pais desistam da adoção quando estiverem 

com a guarda, pois o ato de adoção somente se realiza e produz efeitos a partir da sentença judicial. 

Ainda, fundamentam-se que o estágio de convivência é justamente para saber se há adaptação pelos 

envolvidos e quando houver desistência da adoção nesse período não há configuração de qualquer ato 

ilícito ensejador de dano moral ou material.  

Em contrapartida, os Estados de SC, MG, MS, PA e RJ entendem que é cabível. Os argumentos para a 

procedência são que não se pode coisificar o processo, além de que a criança ou adolescente também 

tem seus direitos e não podem ser tratados como mercadoria; há a chamada perda de uma chance, que 

é o afastamento de outras oportunidades; a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humada, do 

direito à convivência familiar e da responsabilidade familiar; ainda, há afetividade criada e o ato ilícito 

fica configurado pelo fato que houve voluntariedade desde o início e no processo ocorreu manifestação 

expressa do desejo em adotar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, entende-se que deve ocorrer a responsabilização civil pela desistência da adoção também nos 

casos em que o processo ainda está em trâmite. O melhor para a criança não é testar diversas famílias 

até encontram uma que realmente lhe queira bem, mas sim que existam adotantes dispostos e 

conscientes que saibam que é necessário amor, doação, acolhida e muita dedicação.  
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REFERÊNCIAS: 

CAMIMURA, Lenir. Dados consolidados apontam 10 mil adoções em cinco anos no Brasil. Nome do jornal, 

Brasília, 25 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/dados-consolidados-apontam-10-mil-
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROCESSOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DOS DEFICIENTES 

VISUAIS: CONTRIBUIÇÕES DOS ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Stéfani Iasmin Scheffer Nunes.  

COAUTORES: Ana Paula Lopes Corso e Vanessa Rodrigues de Souza. 

ORIENTADOR: Mariane Oliveira Bica. 

UNIVERSIDADE:  Centro Universitário UNIDEAU - Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A legítima inclusão de pessoas com deficiência (PcD) implica mudança, adaptação e ampliação de ações 

que tangenciem os Direitos Humanos, principalmente o direito à educação. Afinal, é através desta que 

as PcDs transpõem obstáculos e paradigmas sociais e culturas, assim como a população em geral.  

Nesse sentido, o referido resumo apresenta o trabalho de iniciação à pesquisa científica produzido pelas 

acadêmicas do nível VII do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIDEAU, desenvolvido a partir 

do componente curricular intitulado PATP – Projeto De Aperfeiçoamento Teórico e Prático; que teve 

por intenção desafiar os estudantes à investigação dos processos pedagógicos intencionados em 

espaços não-escolares voltados a pessoas com deficiência, mais especificamente a crianças e 

adolescentes deficientes visuais em idade escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O conceito de inclusão no contexto educacional se apoia, principalmente, em oportunizar à PcD 

desenvolver suas habilidades de modo independente. Assim, aposta em incluir os estudantes nas redes 

de ensino regular, sejam estes pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), busca garantir uma inclusão baseada no 

desenvolvimento da autonomia e da igualdade das PcDs, que independente de suas limitações, deverão 

ser reconhecidas de forma igualitária, desempenhando seu papel como cidadãs.  

Nessa perspectiva, a LDB 9.394/96, em seu capítulo V, destaca que “os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996, p.1). 
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Ao que tange os estudantes com deficiência visual, Sá (2010) afirma que é de suma importância o 

aprendizado destes em classes comuns, com suportes adequados. Destarte, também coloca que os 

mesmos necessitam ter atividades educacionais no contra turno, de modo a complementar o ensino 

regular para desenvolverem-se plenamente.  

Desta forma, o presente trabalho buscou investigar os processos pedagógicos que contribuem com o 

desenvolvimento integral de crianças e jovens em idade escolar, porém em contextos não-escolares. Os 

procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste estudo foram embasados no PATP do 

referido semestre do curso de Pedagogia, nível VII, no qual orientava uma investigação de cunho 

procedimental inspirado em dois tipos de pesquisa: bibliográfica e de campo.  

Assim, a geração de dados apoiou-se em uma revisão de literatura sobre a temática, a fim de produzir 

uma leitura mais esclarecedora do espaço não-escolar que fora cedido para visitação, a Associação 

Passofundense de Cegos - APACE. 

Portanto, após a visitação ao espaço, bem como a entrevista semiestruturada realizada com o pedagogo 

da instituição, corroboramos com o referencial teórico o fato de que a APACE não substitui a educação 

formal, mas representa um importante suporte para o estudante com deficiência visual no seu contra 

turno escolar.  

Isso porque, a APACE objetifica pedagogicamente as vivências do cotidiano, intencionado a autonomia 

dos sujeitos, o que qualifica o processo de aprendizado escolar. Para além das pessoas com deficiência 

visual, os educadores do local também trabalham com processos de educação com videntes, sejam 

estes professores do ensino regular, familiares de pessoas com deficiência visual ou pessoas da 

comunidade em geral; acolhendo, compreendendo e auxiliando – educando – os mesmos diante da 

execução de ações indispensáveis para o processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes com 

deficiência visual.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da proposta de investigação do referido PATP, foi possível reafirmar a importância da 

instituição não-formal voltada ao atendimento pedagógico do escolar com deficiência visual. Este 

espaço, além de oportunizar ao mesmo diversas aprendizagens, se articula com a rede de apoio da PcD, 

fator que contribui com a autonomia do sujeito nos mais diferentes contextos sociais, incluindo a escola.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm . &gt; Acesso em: 15 mar. 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da EducaçãoEspecial. 

Brasília: 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf &gt;. 

Acesso em: 15 mar. 

SÁ, E. D. D. Atendimento Educacional Especializado do aluno com deficiência visual.São Paulo: Moderna 

Ltda. 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO JUDICIÁRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Suzane Sulenta   

COAUTORES: Gustavo Marcel Colla e Amanda Bicca 

ORIENTADOR:  Valdemir José Debastiani. 

UNIVERSIDADE: Universidade do Contestado. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho objetiva conhecer a atuação do profissional de psicologia no poder judiciário 

especificamente no que tange à prática da avaliação psicológica. Refere-se a uma atividade derivada da 

disciplina de Introdução à avaliação psicológica, realizada no curso de Psicologia da Universidade do 

Contestado - UnC - Campus Concórdia – SC. Seu propósito foi integrar a prática com a teoria estudada 

no curso de psicologia em relação à temática da avaliação psicológica no contexto jurídico, através de 

estudo bibliográfico para conhecimento das técnicas, materiais e métodos que esse profissional utiliza 

em seu ofício. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Psicologia Jurídica é a área da Psicologia que se relaciona com a Justiça, desenvolvendo, entre outras 

atividades, a avaliação pericial nas mais diversas esferas do Direito. Na medida em que é realizada por 

um psicólogo, são utilizados conhecimentos científicos para explicitar as causas de um fato. No 

judiciário, o psicólogo realiza a perícia com o objetivo de incluir nos autos informações técnicas, que 

geralmente, o juiz desconhece e, através delas, chegar a uma decisão por meio de justificativas 

científicas, evitando fundamentos baseados em opiniões pessoais, alcançando o mais próximo possível 

da justiça plena. O psicólogo deve ter uma atitude de imparcialidade e objetividade, precisando 

renunciar o papel terapêutico de modificar a conduta humana, para a compreensão da dinâmica 

presente. Para a  avaliação psicológica no contexto jurídico, deve se considerar que, diferente do 

contexto clínico, onde o paciente se apresenta por vontade própria, na instituição jurídica, um desafio 

enfrentado é a questão da motivação dos avaliados, pois geralmente quem está sendo avaliado não 

quer estar lá, com exceção das pessoas que estarão sendo avaliadas para habilitação à adoção 
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(ROVINSKI, 2007). Segundo Cunha (2000), a avaliação psicológica na clínica demanda do psicólogo a 

competência de coletar informações, criar hipóteses e orientar quanto a possíveis soluções de 

tratamento através das entrevistas. No âmbito jurídico, essa composição amplia-se com a necessidade 

de alinhar os achados para a questão legal que dá origem ao requerimento da avaliação. Devem ser 

avaliados pelo psicólogo as competências legais, que se referem à capacidade individual física, mental 

e social do sujeito em relação ao presente. Uma ferramenta muito utilizada na área jurídica são os testes 

psicológicos. Esses testes são aplicados com o intuito de avaliar estados psicopatológicos, traços de 

personalidade e inteligência geral. Mas, além deles, são utilizados os seguintes instrumentos: 

principalmente a entrevista, além da observação da interação quando envolve crianças e adolescentes, 

contatos colaterais, como escolas, CRAS, CREAS,  parentes, vizinhos e demais pessoas que possam ter 

contato com a criança (CFP, 2019). Para estruturar como se dará o processo de avaliação psicológica, o 

primeiro passo é a leitura do processo, assim, procura-se entender como a história de desenrolou, 

estabelecendo  uma linha do tempo. Após isso, é definido um objetivo para a avaliação, em sequência 

a estruturação dos passos, onde será estabelecido a quantidade de entrevistas que serão necessárias, 

quais testes serão aplicados e que contatos serão necessários. Após isso, é realizado os agendamentos 

e as pessoas vão para avaliação; depois da última entrevista, começa-se a busca por bibliografia para a 

elaboração do laudo que será entregue para o juiz (ROVINSKI, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir do estudo bibliográfico pode-se perceber a importância da psicologia jurídica e como através 

da avaliação psicológica dá subsídios para que o juiz possa tomar uma decisão fundamentada, 

direcionada à realidade dos fatos e que melhor atenda às necessidades das pessoas, principalmente nos 

casos envolvendo crianças, como os de guarda e de habilitação à adoção. 

 

REFERÊNCIAS: 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para atuação de psicólogas (os) em varas de 

família. Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia e Centro de Referência 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. 2ª ed. Brasília: CFP, 2019.  

CUNHA, J. A. Fundamentos do psicodiagnóstico. In: CUNHA, J. A. et al. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2000, (pp. 23-31). 

ROVINSKI, Sonia Liane Reichert. Fundamentos da perícia psicológica forense. 2ª ed. São Paulo: Vetor, 

2007 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SAÚDE MENTAL DE UNIVERSITÁRIOS POR MEIO DO TESTE 

DAS  PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER  

 

AUTOR PRINCIPAL: Taiana Dalle Zotti Annes.       

COAUTORES: Maria Augusta Lösch. 

ORIENTADOR: Silvana Alba Scortegagna.      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.      

 

INTRODUÇÃO: 

O TPC é uma técnica projetiva não verbal, utilizada para avaliar traços de personalidade e características 

cognitivas-afetivas dos indivíduos (Villemor-Amaral e Franco, 2008). Alguns aspectos considerados na 

interpretação deste instrumento são a escolha das cores, as diferentes tonalidades elegidas, e a 

organização destas sobre o esquema das pirâmides (Villemor-Amaral, 2018). A organização formal da 

pirâmide, a forma como o indivíduo estrutura a pirâmide, expressa a estruturação racional ou cognitiva, 

reproduz sua organização mental. Considerando os estudos realizados com esta técnica nos últimos 11 

anos (2008-2019) em estudo ainda não publicado, verifica-se que a maior parte deles contempla 

amostras de contextos clínicos e a quase inexistência de estudos com amostras universitárias. No intuito 

de minimizar esta lacuna, este estudo teve como objetivo avaliar a saúde mental de uma amostra não 

clínica de universitários, focalizando aspectos afetivos-cognitivos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Participaram do estudo 20 mulheres, com idades entre 19 e 24 anos (70%), solteiras (80%), estudantes 

universitárias (75%) dos cursos de psicologia, medicina e design de moda. Após a aprovação do estudo 

pelo Comitê de Ética de uma Universidade do Norte do Estado do RS, as participantes responderam ao 

instrumento individualmente, em aproximadamente 20 minutos, nos meses de abril de 2019 a janeiro 

de 2020, nas dependências da Universidade. Na análise foram considerados: análise de frequência do 

uso de cores e aspecto formal. Os resultados obtidos pelo Pfister foram comparados à amostra 

normativa de universitários.  Em relação a frequência das cores verificou-se o predomínio do uso da cor 
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vermelha (Vm, 20,9%), azul (Az, 20,5%), e violeta (Vi, 14,4%).  No que diz respeito as tonalidades das 

cores, apresenta-se uma prevalência da tonalidade Vm1 (9%), seguida da tonalidade Az2 (7,55%) e por 

fim, Vm2 e Vi1 (6,55%). O uso das cores Vm (20,9) e Az (20,5%), mostrou-se de acordo aos valores 

esperados, ratificando os parâmetros normativos do teste. O uso da cor Vi atingiu valores acima dos 

dados normativos e obteve o terceiro maior percentual de utilização. Em 50% da amostra (n=10), o Vi 

revelou-se dentro do esperado e nos outros 50% da amostra, os valores suplantaram os da tabela 

estatística e descritiva para frequência de cores no Pfister. O uso do Vi acima da média em parte da 

amostra pode sugerir afetos ligados a ansiedade e tensão emocional. A tonalidade Vi1 (6,55%) foi a mais 

utilizada e indica ansiedade difusa na amostra pesquisada, provavelmente derivada de sentimentos de 

temor e desamparo, de não se sentir protegido. Sugere-se que os estudantes universitários apresentam 

sentimentos de ansiedade, insegurança e vulnerabilidade, que podem estar relacionados a conflitos 

advindos do ingresso ao ensino superior, considerando as incertezas em relação ao futuro; a escolha da 

profissão; e às mudanças relacionadas ao período evolutivo. Este resultado legitima estudo prévio que 

evidenciou escores moderados ou graves de ansiedade em jovens universitários, a partir da análise do 

TPC (Nogueira, 2013). Aliado a isso, 50% dos participantes obtiveram resultados acima do esperado na 

utilização da cor Ma. Interpretam-se estes dados como tendências dos universitários do estudo a 

apresentar firmeza, determinação e independência como uma atitude reativa a significativa 

necessidade de amparo e proteção. Pode-se dizer que estas características estão de acordo ao uso 

aumentado do Vi por 50% da amostra.No aspecto formal, embora tenha sido diversificado, constatou-

se a dominância da formação em camadas multicromáticas (31,7%). Esse formato apresenta em sua 

composição o uso de diversas cores, cada camada da pirâmide tem como predomínio uma cor 

específica. Possuindo assim, cinco cores distintas. Este aspecto formal pode representar baixo nível de 

amadurecimento no que diz respeito as emoções e manejos defensivos.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao responder o objetivo proposto, os resultados deste estudo indicam a presença de características de 

imaturidade, vulnerabilidade, insegurança e ansiedade na amostra pesquisada. Estas características não 

podem ser consideradas em nível patológico, parecem estar relacionadas ao processo normativo e ao 

ingresso dos participantes ao ensino superior. Estudos prévios associaram tais características afetivas 

ao contato com um novo contexto social onde a ascensão social não é garantida.      

 

REFERÊNCIAS: 

VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa. As Pirâmides Coloridas de Pfister. São Paulo: Centro Editor de Testes e 

Pesquisas em Psicologia, 2005. 

VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa. FRANCO, Renata. Novas Contribuições para o teste Pirâmides Coloridas 

de Pfister.  In: VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa, & WERLANG, Blanca (org.). Atualizações em Métodos 

Projetivos para Avaliação Psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. p. 415-421. 
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VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa. O teste Pirâmides Coloridas de Pfister. In: HUTZ, Claudio Simon; 

BANDEIRA, Denise Ruschel; TRENTINI, Clarissa Marceli (org.). Avaliação Psicológica da inteligência e da 

personalidade. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 423-430.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A FOTOGRAFIA DE GESTANTE COMO PRÁTICA DE SAÚDE: 

IMPLICAÇÕES NA VINCULAÇÃO E IDENTIDADE FAMILIAR 

 

 

AUTOR PRINCIPAL: TAINÁ PACHECO DOS SANTOS  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: MARISTELA PIVA 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho diz respeito a uma pesquisa que teve como principal objetivo ampliar a percepção 

sobre o uso da imagem como instrumento simbólico na vinculação e na construção da identidade 

familiar. Dessa forma, foi realizado um estudo qualitativo de caráter exploratório sobre o uso da 

fotografia como ferramenta na prática de saúde mental e a significação das imagens para a mãe em 

relação a criança, assim como a possibilidade de construção de laços familiares a partir da identificação 

dessas fotografias.  Participaram deste estudo 03 mulheres gestantes que estão esperando um filho(a) 

biológico e 02 mulheres que estão esperando um filho(a) na fila de adoção.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa qualitativa, a qual teve como objetivo 

compreender o fenômeno e produzir conhecimento acerca da relação entre fotografia e relações 

familiares. Caracteriza-se como um estudo exploratório onde se buscou descrever e analisar percepções 

dos familiares, assim como investigar a forma como ocorrem os processos de identificação familiar e 

vinculação a partir do uso da fotografia. Com isso, estabelece um caráter ideográfico, ou seja, trata e 

analisa os fatos científicos a partir das singularidades e considera as diferenças ou características 

individuais consistentes. Os dados obtidos com as entrevistas semiestruturadas tiveram como avaliação 
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a análise de conteúdo, onde se buscou compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo 

expresso a partir de imagens. 

A teoria da vinculação de Bowlby (1989) enfatiza o desenvolvimento emocional fundamentado na 

ligação mãe e bebê as quais postulam modelos para relações futuras do sujeito. Os comportamentos 

envolvidos nessa relação entre a mãe e o bebê se caracterizam como comportamentos de procura de 

proximidade, na busca da segurança. Sendo assim, este estudo se propos a analisar a vinculação da 

criança com o seu cuidador e a família através de imagens fotográficas e verificar se os ensaios 

fotográficos nesse ciclo da vida podem ser utilizados como uma prática de saúde.   

A fotografia usada como pesquisa científica foi tratada por Barthes (1984) como um “elemento que se 

esquiva à classificação, à generalização e, portanto, produz uma certa desordem, sendo que ela repete 

mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente" (BARTHES, p. 13), e também, 

"uma foto é sempre invisível, não é ela que vemos" (BARTHES, p. 16). Diante do que o autor coloca, a 

fotografia na produção científica cria espaços outros, sem reducionismos, não baseada na prova de 

existência que a fotografia permite e sim nas produções de realidades as quais são descritas pelo autor 

como invisíveis.  

 A partir do discurso das entrevistadas foram analisadas categorias relacionados a temas comuns que 

foram abordados pelas participantes durante as entrevistas. Os resultados indicam que a “experiência 

de fotografar a espera do Bebê” favorece o  processo de vinculação e identificação da família. As 

experiências relatadas pelas participantes atestaram  importantes sentidos e significações através do 

uso de imagens.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluimos que a fotografia pode ser utilizada como ferramenta metodológica para auxiliar na 

vinculação das mães com seus bebês. Podendo ser uma intervenção utilizada nas  políticas públicas e/ou 

redes de cuidado, como na saúde da mulher e cuidados na primeira infância,  de modo a fortalecer os 

vínculos e a relação de mães, pais e filhos, e, consequentemente, o desenvolvimento sadio desses 

indivíduos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.  

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 1984. 

BOWLBY, John. Uma base segura- aplicações clínicas da teoria do apego. Artes Médicas, Porto Alegre 

1989.  CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2001. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONSTRUÇÃO DAS NOTÍCIAS NO JORNALISMO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Talita Trombetta 

COAUTORES: Andressa Santos Wentz 

ORIENTADOR: Sonia Regina Schena Bertol 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Século XIX foi marcado por aquilo que se chamaria de “jornalismo informativo”, modelo que viria a 

separar a opinião de informação. A partir dessa perspectiva, o jornalismo passou a se construir 

enquanto elemento fundamental para comunicar a realidade. O papel do jornalista consiste em 

informar, em dizer. No entanto, uma notícia não é um mero espelho da verdade, o que não significa que 

um conteúdo noticioso seja fictício. 

O comunicador não é um agente passivo responsável por mediar a realidade social, tendo função 

importante e ativa no processo de construção da notícia. Existem determinantes culturais enraizados 

no corpo social que se projetam nos sujeitos, estes – querendo ou não – os reproduzem em seus 

discursos. Por que as notícias são como são? Qual o papel do comunicador no procedimento de 

arquitetar realidades? Essas são as questões que buscamos analisar neste trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Jornalistas podem ser vistos como condutores, de forma intermediária, da informação, ou seja, da 

realidade. Segundo Traquina (2005), de um modo poético, o jornalismo está ligado a vida em todas as 

suas dimensões, uma análise de tudo que é importante no mundo. Desde o seu surgimento, a 

necessidade de se manter informado despontou e, então, o compromisso com o fazer jornalístico se 

emoldurou com teorias e ética. 

O que Traquina se propõe a mostrar é que a profissão do jornalista não significa simplesmente uma 

fábrica de notícias. Há muito mais do que regras, linguagem e técnicas jornalísticas envolvidas, existe 

um peso, uma responsabilidade social, sobretudo, para com o leitor.  

Entre as demais certezas que se têm, é a de não existem os conceitos de imparcialidade ou neutralidade. 

Exercendo seu cargo, o jornalista carrega uma bagagem cultural que influenciará em sua visão de 
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mundo, mas diariamente se vê pondo de lado tais posicionamentos para manter o compromisso com 

os fatos. Entretanto, existem outras questões que podem interferir no processo de permanecer fiel a 

informação. Em seu conceito de subjetividade, Lippmann (2010) menciona fatores que poderiam vir a 

influenciar na perda de objetividade, a linha editorial assumidamente tendenciosa ou sensacionalista 

de um veículo, por exemplo, prejudicaria o trabalho de criação da notícia.  

São diversas as teorias que classificam o fazer jornalístico. Com o início do jornalismo informativo, a 

segunda metade do Século XIX foi marcada pelo desenvolvimento de uma rentável indústria noticiosa 

de massas. Nesse contexto, surge o primeiro conceito que viria a classificar o jornalismo, a Teoria do 

Espelho. A teoria inspirada no positivismo de Auguste Comte (1798-1857) supunha que a produção 

jornalística seria um espelho da realidade, onde o papel da imprensa seria o de apresentar um reflexo 

claro dos acontecimentos do mundo real – estes, comporiam o que seria a notícia. 

Apesar de ter sido a pioneira, atualmente a teoria do espelho é descartada por ignorar a função do 

jornalista enquanto um possível construtor de realidades. Em contraponto, surge a Teoria do 

Newsmaking, conceito que pressupõe que o profissional do jornalismo tem o poder de escolher e 

qualificar –  dentro das limitações externas e internas com as quais precisa lidar, como tempo, questões 

organizacionais, rotinas e o peso do fator econômico sobre o produto jornalístico – um acontecimento 

como notícia, ou não. Aqui, o jornalista participaria ativamente do processo de construção da realidade.  

No entanto, afirmar que o comunicador não é meramente um agente passivo ao qual está imbuída a 

tarefa de mediar à realidade social, não quer dizer invalidar o papel do jornalismo enquanto 

correspondente da realidade exterior. Sustentar a existência de uma estruturação narrativa não 

significa afirmar que as notícias são obras da ficção. Pelo contrário, trata-se de questionar os ideais de 

notícia tais quais “espelhos da realidade” e alertar para a veracidade interna de cada informação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O jornalismo como uma contação de histórias, depende e está ligado a democracia, o papel do jornalista 

está alinhado com a veracidade, sendo desde o século XIX, chamado de Quarto Poder. Formadores de 

opinião, agentes de transformação ou agentes sociais, são conceitos que também podem ser aplicados. 

A notícia é a matéria-prima do jornalista e o  jornalismo é a coluna de uma sociedade democrática. 

 

REFERÊNCIAS: 

LIPPMANN, Walter. Opinião pública. 2ª ed. Rio de Janeiro. Vozes, 2010. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: porque as notícias são como são. 2ª ed. Santa Catarina. 

Insular, 2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tamires Kürschner Caspers  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Janaina Rigo Santin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O objetivo do presente trabalho é analisar a possível incostitucionalidade da lei 12.424/2011 e como 

podemos analisar sobre a criação da lei e sua aplicabiliadade. A justificativa se encontra na lei n. 

12.424/2011 regulamenta, dentre outros, a emenda constitucional n. 66/2010, que trouxe uma nova 

modalidade de usucapião especial urbana por abandono de lar, esta lei visa estabelecer uma proteção 

do ente familiar. 

O legislador assegurou em  dar uma vida digna ao cônjuge que, com o abandono do lar, acabou ficando 

com o cuidado à prole e à família. Garantir à entidade familiar os direitos básicos, em especial o direito 

à moradia, o qual está instituído na própria Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, foi implantado 

o projeto Minha Casa- Minha Vida, o qual tinha por objetivo a aquisição de bens imóveis para pessoas 

de baixa renda. E a lei 12.424/2011 deu continuidade às ações sobre moradia, incluindo-se a nova 

modalidade de usucapião especial por abandono de lar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em 13 de julho de 2010 entra em vigor a Emenda Constitucional n° 66, que mudou a redação do artigo 

226 no §6 da Constituição Federal, modificando assim o casamento civil, o qual pode ser dissolvido 

diretamente pelo divórcio, sem necessidade de prazo de convívio. Apesar das críticas, essa emenda 

trouxe importantes mudanças, trazendo um processo de divórcio mais ágil.  Após essa emenda, em 17 

de junho de 2011 foi publicada a lei 12.424/2011, que dispôs sobre o Programa Minha Casa- Minha 

Vida. A nova lei, em seu artigo 9, instituiu o artigo 1240-A  no Código Civil, prevendo que aquele que 

exercer posse direta e com exclusividade, por dois anos ininterruptamente e sem oposição, sobre imóvel 

urbano próprio de até duzentos e cinquenta metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-

cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, terá 

adquirido o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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Objetivou-se, com este novo instituto, alcançar os anseios de uma sociedade moderna, quando ocorrer 

de um dos cônjuges abandonar o lar, não deixar desemparado aquele que ficou com a prole, conforme 

Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 270) ''Trata-se, como mencionado, de nova modalidade de 

usucapião especial urbana, instituída em favor de pessoas de baixa renda que não tem imóvel próprio, 

seja ele urbano ou rural''. Porém, ressalta a omissão do legislador ao não prever quando se tratar de 

imóvel rural a possibilidade de também aplicar a usucapião por abandono de lar. Quanto à posse mansa 

e pacífica, para Mello (2017, p. 541), se trata de posse não contestada ou não litigiosa. Em relação ao 

animus domini, entende-se que a posse deve ser tratada com o ânimo de dono. Além desses, há 

também requisitos específicos, que são: a coopropriedade, que conforme Mello (2017, p.546) deve ser 

comum do casal, deve ser o único bem imóvel, não podendo ultrapassar o limite máximo de 250m2 e, 

ainda, o requisito do abandono do lar por uma das partes, que deixa a família desamparada. Salienta-

se que todos os requisitos devem ser cumpridos para configurar a usucapião por abandono de lar. 

Como citado anteriormente, a previsão da usucapião familiar faz parte de um processo, que iniciou com 

a Emenda Constitucional 66/2010 e se consolidou com a lei 12.424/2011. Ocorre que há um grande 

debate doutrinário sobre a constitucionalidade ou não do artigo 1.240-A perante a emenda. Conforme 

Maria Berenice Dias (2012, p.1), a Emenda avançou, visto que atende ao princípio da liberdade e 

respeita a autonomia da vontade, vindo para facilitar a dissolvição do casamento pelo divórcio. Por sua 

vez, o artigo 1.240-A do CC restitui a culpa no âmbito familiar, no sentido de impor uma sanção civil e 

patrimonial para aquele que saiu de casa, sendo assim inconstitucional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a instituição da Emenda 66/2010, juntamente com a lei 12.424/2010, foram de suma 
importância para avanços no direito de família, ao trazer essa nova modalidade de usucapião por 
abandono de lar ou usucapião familiar. Porém, é preciso questionar a possível inconstitucionalidade do 
artigo 1.240-A do CC perante a emenda Constitucional n. 66. Entendo que não seja inconstitucional, 
pelo fato de a norma legal vir ao encontro da emenda constitucional. 

 

REFERÊNCIAS: 

DIAS, Maria Berenice – O fim da separação: um novo recomeço? Porto Alegre,2012. Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/usucapi%E3o_e_abandono_do_lar.pdf>. Acesso em: 23 
julho de 2020. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. Vol. 6. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 
2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553608966/cfi/4!/4/4@0.00:0.00> Acessada 
em: 22 de maio de 2020. 

MELLO, Clayson de Moraes. Direito Civil: Famílias. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora,2017. Disponível 
em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?from=explorar%2F2503%2Fdireito-civil--2&page=-
28&section=0#/legacy/49249>. Acesso em: 07 jun.2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LIDERANÇA INSPIRADORA EM TEMPOS DE CRISE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Thaise Tramontina Profissional de Educação Física L/B   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Flaiane Costa Canova 

UNIVERSIDADE: Instituto Leonardo Da Vinci - UNIASSELVI. 

 

INTRODUÇÃO: 

As questões relacionadas a liderança, se tornaram a pauta de várias discussões. Dada sua real 

importância em todos os seguimentos de nossa sociedade, especialmente no mundo empresarial. 

Embora, existem diversos estudos a respeito de tal temática, pouco se enfatiza sobre o líder que é 

inspirador, ou motivador para o melhor que as pessoas possam ser.Neste sentido, sabemos que líderes 

nem sempre são os diretores ou gestores de uma empresa, mas sim, àqueles que tem mais influência 

sobre as outras pessoas, desta forma, questiona-se: Como podemos identificar em um grupo, as pessoas 

que tem características para a liderança? Quais resultados de uma liderança baseada pela gentileza? 

Este trabalho é de natureza básica, com objetivos descritivos visando o aprofundamento do tema em 

questão. Uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de procedimento de revisão de literatura, 

visando apresentar como um líder é capaz de transformar indivíduos, em meio a qualquer crise.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um bom líder é àquele que consegue transformar e motivar para a mudança ao seu redor, visto que, 

uma mudança eficiente na liderança se percebe pelas mudanças comportamentais das pessoas. Em 

busca de um planejamento efetivo cabe ao líder cumprir àquilo que prometer, empregando a 

sinceridade, esquecendo-se de sí e buscando por benefícios a toda equipe de trabalho.Sabe-se que a 

liderança não necessariamente precisa ser algo nato, mas pode ser desenvolvida. Geralmente pessoas 

consideradas líderes, carregam consigo traços diferenciados, onde geralmente tem seu pensamento 

fora da “caixa”, um desempenho considerado fora da “curva”, e um empoderamento para tomada de 

decisão.Em seus estudos, Sartorelli (2009) confirma que, segundo a Teoria dos Traços, que é 

considerada uma das mais antigas teorias sobre liderança, criada por Gordon Willard Allport (1897-

1967), o líder é àquele que se distingue do restante das pessoas que estão no seu entorno. 

Apresentando em sua personalidade, traços inerentes ao seu intelecto, poder de escolhas e ações 
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tomadas.  Bastos (1997) menciona que, todas as experiências vividas pelo ser humano, seu meio 

sociocultural, incluindo também, fatores inerentes ao seu nascimento, como parte psíquica, biológica e 

física. Formam a personalidade de cada pessoa.A liderança eficaz, é empenhada para atingir os objetivos 

solicitados, sem deixar de considerar os desejos das pessoas, mantendo a gentileza, e tenho em mente, 

de forma clara, as atividades a serem desempenhadas e atitudes que se espera da outra pessoa.Sabe-

se que o indivíduo, principalmente, no que tange ao meio empresarial, receber recompensas por suas 

vitórias e atingimento das produções, é motivador. Mas cabe ao líder incentivar e proporcionar para 

que estas recompensas sejam do agrado de todos da sua equipe e interpretada como favorável à pessoa 

que irá executar.Provavelmente, nem todas as pessoas da equipe reagirão de forma otimista as 

mudanças e solicitações, porém, é fato que um líder com um planejamento e engajamento para a 

mudança, está aumentando as chances de sucesso destas acontecerem em seu ambiente, seja ele 

profissional ou pessoal (DALE, 2016). É necessário observar que,  “há mais chances de as pessoas 

fazerem o que você quer, quando emprega o(...)” (DALE, 2016, pg.332).Ainda segundo Dale (2016), para 

que a liderança seja de sucesso, é importante apreciar cada pessoa, elogiar de forma sincera e de forma 

sutil, sem constranger, deve-se apontar indiretamente os erros dos outros. Saber comemorar e 

demonstrar com apreciação sincera, os avanços de forma individual e de forma global, também.Uma 

forma de ganhar a confiança da sua equipe, é quando o líder mostra ar sua vulnerabilidade, contando 

sobre os seus erros, antes de apontar os dos de mais. Estimular as pessoas a pensarem, sobre àquilo 

que é necessário ser feito, afim de que entendam que não se trata de cobrança, e que participem 

efetivamente na construção das melhorias e da repercussão de suas ações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Embora as empresas e empregadores reconheçam, que a generosidade e reconhecimento do 

desempenho da sua equipe de trabalho, resultem em manifestações positivas, as justificativas a 

respeito são: a falta de tempo do empregador, e a sua inexperiência e desconhecimento de como 

mostrar a eficácia do trabalho da equipe.Conclui-se, que a generosidade é considerada um investimento 

multiplicador e inspirador, e que cabe aos líderes buscarem alternativas e posturas, que expandam a 

sua forma. 

 

REFERÊNCIAS: 

BASTOS, A.V.B. Comprometimento no trabalho: os caminhos da pesquisa e os desafios teórico-
metodológicos. In: TAMAYO, A.; BORGES-ANDRADE, J.E; CODO,W. (Org). Trabalho, organizações e 
cultura. São Paulo: Editores Associados, 1997.p.105-127. 

DALE, C. Como se tornar inesquecível. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. 

DALE, C. Como fazer amigos e influenciar pessoas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2016. 

SARTORELLI, J.B. Princípios de liderança e gestão de equipes. Indaial: Editora Asselvi, 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PILATES PARA PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS: 

DIFICULDADES, BENEFÍCIOS E EXERCÍCIOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thaise Tramontina.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Flaiane Costa Canova. 

UNIVERSIDADE: Instituto Leonardo Da Vinci - UNIASSELVI. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo aborda o método Pilates para deficientes físicos, tendo como ponto focal indivíduos 

em cadeiras de rodas. Diante do aumento considerável do número de pessoas procurando pela melhora 

da qualidade de vida, e indicações médicas para a realização da modalidade, naqueles que possuem 

patologias físicas. Pode-se perceber que pessoas que utilizam cadeiras de rodas, muitas vezes, deixam 

de buscar pela prática de atividades físicas, pela falta de acessibilidade, seja, estrutural ou 

técnica.Considerando estas informações, este trabalho visa responder os seguintes questionamentos: 

Quais os benefícios do método Pilates para pessoas em cadeiras de rodas? Quais as dificuldades 

encontradas? Uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de procedimento de revisão de literatura, 

visando apresentar as possibilidades e os exercícios, bem como, as dificuldades para os grupos especiais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Pilates é muito importante para melhorar a consciência corporal, inclusive nas pessoas portadoras de 

deficiências, considerando que o mesmo auxilia no processo de fortalecimento do tônus muscular, 

aumentando o alongamento, a mobilidade, melhorando o sistema circulatório, digestivo, respiratório, 

reprodutor, além de trabalhar o emocional do indivíduo, por se sentir capaz e autônomo para as 

atividades.Apresentando a diferença e a funcionalidade dos equipamentos e acessórios de utilização no 

método Pilates, o primeiro aparelho criado por Joseph Pilates, foi chamado de Universal Reformer, 

atualmente é conhecido como Reformer, conforme menciona os autores (MARQUES; MORAES, 2017). 

Pelas Normas ABNT para atender as necessidade e legislação do deficiente físico cadeirante e conforme 
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rege o Decreto Federal Número 5.296 de 02 de dezembro de 2004, capítulo II, do atendimento 

prioritário, considera-se: Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções.Mediante as obras analisadas, trouxe questões 

referentes as especificações de altura da cadeira de rodas e dos aparelhos de Pilates, sugere-se, alguns 

dos diversos exercícios que podem ser realizados no aparelho Cadillac, salienta-se a importância da 

utilização de acessórios. Em relação às repetições dos exercícios e resistências das molas, analisar o 

perfil do praticante para projetar antecipadamente a aula a ser realizada é de suma importância.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da presente pesquisa de revisão de literatura, conclui-se que, por motivos ergonômicos e por 

falta de conhecimento e conscientização da sociedade, ainda são muitas as dificuldades encontradas 

para o indivíduo cadeirante praticar a aula de Pilates. Os aparelhos, embora tenham sido projetados 

para reabilitação de soldados, não atendem em sua totalidade as necessidades de uma pessoa 

paraplégica, e a maioria dos locais, não estão adequados conforme rege a lei, para receber este público. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. Informação e documentação – Referências 

– Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

BRASIL. Normas ABNT. Normas ABNT para atender as Necessidade e Legislação do Deficiente Físico 

(CADEIRANTE). Brasília, 2 de dezembro de 2004. < http://www.cnddhsc.org/normasabnt.htm >. Acesso 

em 28 novembro 2018; 

MARQUES, Danielo; MORAES, Flaviane de castro. Apostila Vida Plena Pilates Formação Completa, 2017. 

SILVA, Maria Aparecida de Barros. Revista Guia de Pilates. 122 Exercícios alinham a postura, fortalecem 

o corpo e arejam a mente. 2004. Edição 04. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA E O ENSINO DE FILOSOFIA NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thalia Leite de Faria  

COAUTORES: Altair Alberto Fávero 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No contexto da pandemia, vivemos a incerteza de quando a vida tornará a sua normalidade. Esse 

momento de incerteza sobre o futuro nos impulsiona a reflexão  sobre o atual cenário, os desafios e 

possibilidades que essa nova forma de viver nos impõe. Pensando nisso, o presente estudo fruto teórico 

do Estágio Supervisionado I e ao projeto Políticas para o Ensino de Filosofia , busca refletir acerca da 

prática pedagógica e do ensino de filosofia no atual contexto, atendo-se aos seguintes problemas: é 

possível uma prática pedagógica de qualidade em meio a esse cenário? De que modo o ensino de 

filosofia pautado na reflexão pode ser possível na modalidade à distância? Para dar conta de tais 

questões, buscamos nas reflexões de Antunes Neto (2020) e Barreto; Rocha (2020), o diálogo acerca da 

possibilidade da prática pedagógica em tempos de pandemia, assim como a possibilidade do ensino de 

filosofia por meio da reflexão presente nos escritos de Trombetta (2013).   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia do vírus chamado Covid-19 surgiu no fim do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na província 

de Hubei, na China. O vírus que ataca as células das vias respiratórias, causando pneumonia e sintomas 

de gripe forte, tomou uma proporção inimaginável pela sua facilidade em contaminação em massa. 

Assim que houveram as primeiras notícias referentes a contaminação e morte causadas pelo vírus, os 

países dos 5 continentes optaram pelo distanciamento social para prevenir uma maior contaminação. 

O distanciamento social fez com que muitas instituições fechassem  para  contribuir com o controle e 

combate ao vírus, entre elas as escolas.  
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A educação teve de ser repensada de modo imediato para atender as demandas do ano letivo  

prejudicando o mínimo possível os alunos, sendo assim, os professores iniciaram o processo de 

adaptação das suas aulas para a modalidade à distância.  O uso de recursos tecnológicos já vem sendo 

um meio de modernizar a escola, em contrapartida, o que muitos docentes se questionam nesse 

momento é como dar conta das demandas exigidas pelos órgãos públicos e ainda assim promover aulas 

com qualidade para alunos que tão pouco possuem acesso às ferramentas que podem viabilizar o ensino 

na modalidade à distância. Mesmo com as preocupações advindas desse contexto permeado por 

incertezas há uma perspectiva positiva desse momento é de repensar a prática pedagógica, analisando 

suas possibilidades de melhoria da qualidade do ensino por meio das ferramentas tecnológica. Nesse 

ponto, a filosofia pode ser uma aliada para que possamos refletir acerca da prática pedagógica e dos 

principais temas que esse momento possa suscitar.  

O processo de reflexão presente no ensino de filosofia, por si só, já evoca uma experiência 

transformadora na constituição do indivíduo, sendo os grandes temas advindos da tradição filosófica 

um meio de suscitar ainda mais esse processo. A metodologia tradicional de ensino de filosofia faz com 

que os estudantes não sejam incentivados a refletirem sobre os assuntos dispostos, mesmo com os 

esforços dos docentes em promoverem aulas de filosofia, podemos nos questionar até que ponto as 

aulas de filosofia estão sendo capazes de instigar os alunos a filosofar? Uma possível resposta para essa 

questão pode ser encontrada na obra Filosofia nos olhos (2013), em que o professor Gerson Trombetta 

evidencia quatro formas de pensar uma aula de filosofia de qualidade, sendo essas: histórico, social ou 

sociológico, cultural filosófico geral e o reflexivo. Dessas formas,  destacamos o modo reflexivo, na 

medida em que a reflexão se faz presente a todo momento da aula. Dela se extrai pensamentos 

importantes acerca do mundo e dos sujeitos, possibilitando que os alunos não só reproduzam saberes 

prontos, mas possam pensar por si próprios, filosofar. Portanto, os docentes de filosofia devem, mesmo 

que à distância, voltar suas aulas ao potencial reflexivo de seu meio que o ensino de filosofia viabiliza, 

um meio eficaz de pensar o momento atual.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com o avanço da Covid-19 o modo de se pensar e fazer educação tem se modificado. Tais modificações 

podem mudar a forma como a prática pedagógica e o ensino de filosofia vem sendo desenvolvidos. 

Contudo, acreditamos que com o uso de ferramentas tecnológicas, a implementação de metodologias 

ativas e o bom uso da filosofia como meio de reflexão podem garantir a promoção de conhecimento de 

qualidade mesmo em meio ao contexto pandêmico.  

 

REFERÊNCIAS: 

ANTUNES NETO, Joaquim M. F. Sobre ensino, aprendizagem e a sociedade da tecnologia: por que se 

refletir em tempo de pandemia? Revista Prospectus, v.2, n.1, p. 28-38, ago/fev 2020. 

BARRETO, A. C. F.; ROCHA, D. S. Covid-19 e Educação: resistências, desafios e (im)possibilidades. Revista 

Encantar - Educação, Cultura e Sociedade. Bom Jesus da Lapa, v.2, p. 01-11, jan/dez 2020. 
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TROMBETTA, Gerson L.; BORTOLINI, Bruna de O.; KAPCZYNSKI, Ana L. Filosofia nos olhos: experiências 

de ensino. Passo Fundo: Berthier; Aldeia Sul, 2013.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MODERNIZAR OU DOMAR? A ESCOLA SOB AS RÉDEAS DA 

IDEOLOGIA NEOLIBERAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thalia Leite de Faria  

COAUTORES: Altair Alberto Fávera, Giovanna Dalquiavon 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente ensaio tem com finalidade investigar o conceito de modernização em consonância com o 

conceito de domação da escola, buscando analisar as razões pelas quais a ideologia neoliberal vem 

adentrando o ambiente escolar. A presente pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, faz uso de 

estudos teóricos-bibliográficos em seu desenvolvimento. Para tanto, pretende ater-se a seguinte 

questão: quais são as implicações para a escola em vista dessa tentativa recorrente da ideologia 

neoliberal em, de certa forma, domá-la? Levando em conta tal questão, propondo uma aproximação 

entre o conceito de modernização apresentado por Laval (2004) com as concepções de domação da 

escola atribuídas por Masschelein e Simons (2014) e com isso elucidar de que forma pode ser visualizado 

o discurso neoliberal no âmbito escolar. Apresentaremos com base no estudo em Mészáros (2008) uma 

alternativa de minimizar os efeitos de tal ideologia na escola, pensando em um modelo de a educação 

para além do capital.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A escola sendo uma instituição que visa o desenvolvimento humano, espera-se que haja a necessidade 

de atualização da sua estrutura de funcionamento através de modificações constantes. Uma das 

modificações proeminentes nas últimas décadas tem sido o processo de modernização. A reforma 

modernizadora da escola está ligada diretamente com a ideaia de progresso, democracia e adequação 

à vida contemporânea. O significado em si de modernizar abrange modificações não tão tênues dos 
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setores públicos da sociedade que ainda são tradicionais, sobretudo na educação. Dessa forma, 

modernizar a escola trata-se de uma questão necessária, no entanto tal processo não fora bem 

conduzido, visto que abriu-se brechas para que a ideologia neoliberal adentrasse em seu domínio via 

discurso, de modo que os argumentos a favor de uma modernização da escola levam em conta somente 

as demandas do capital. 

A modernização da escola, de fato, deve acontecer e suprir as demandas atuais, mas ainda assim os 

teóricos da temática alertam que a forma como tem se dado o processo de modernização em alguns 

países, como ocorrido no século XIX, onde os estadunidenses buscavam instaurar uma educação 

universal, é onde se encontra o problema. Na perspectiva de modernização da escola apresentada por 

Laval (2004) é possível visualizar a grande relação com uma espécie de submissão da escola sob as 

rédeas da ideologia neoliberal. Nessa mesma linha de pensamento, acreditamos que tais concepções 

descritas por Laval possuem relação com o conceito de domação desenvolvido por Masschelein e 

Simons (2013) e com o que é abordado em Leituras sobre Educação e Neoliberalismo, organizada por 

Fávero, Tonieto e Consaltér (2020). Segundo os autores a escola sofre grande repressão e ataques ao 

longo da história. Esses ataques à escola foram provocados por conta de seu caráter democrático, 

público e de renovação, logo, aqueles que poderiam perder a posse de algo com sua criação, a 

confrontaram com a tentativa de domá-la. Esse processo de dominação consiste em manter a escola 

sob certos domínios fazendo-a perder o seu sentido essencial, tornando-se um produto regido por 

agentes externos que constantemente apresentam táticas de modernizar a escola, quando na realidade, 

se trata somente de um meio de domar a sua estrutura, seu funcionamento, os docentes, os alunos, 

etc.   

 Contudo, a educação acabou virando um empreendimento lucrativo, onde todos querem tirar proveito 

de alguma forma. O caráter público e de renovação que vem sendo atacado diariamente, faz com que 

o exercício de pensar a educação e consequentemente o papel da escola se torne algo assustador, mas 

necessário. A proposta de pensar a educação, e consequentemente, a escola nessa perspectiva, está 

presente nos escritos do sociólogo Mészáros (2008), quando propõe em sua obra A educação para além 

do capital formas de  minimizar e romper com a lógica de ensino controlada pelo capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em suma, o estudo que perpassa as obras manuseadas neste texto tornam evidente a necessidade de 

pensar a educação e defendê-la das tentativas recorrente da ideologia neoliberal de domá-la. Desse 

modo, aprofundar o estudo nos escritos dos autores que se dedicaram a pensar não somente a 

educação, mas sobretudo, em uma educação que se liberte do capital, nos possibilita rever concepções 

relacionadas à escola e sua real finalidade. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NOÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO: OS 

ESTÁGIOS DE ERICK ERICKSON 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thiago Radünz da Silva  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Nadir Antonio Pichler 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste artigo o objetivo central será problematizar as noções de envelhecimento humano presentes na 
teoria do Ciclo da Vida de Erik Erikson. Para tanto, a pesquisa será de cunho analítico-interpretativo a 
luz da pesquisa bibliográfica da principal obra do autor O Ciclo de Vida Completo. A estrutura dar-se-á 
a partir de dois núcleos principais que tocam primeiramente no escopo teórico do autor procurando 
esclarecer as questões-base para posteriormente problematizar a fundo dois principais momentos da 
teoria eriksoniana a respeito do processo de envelhecer. Primeiramente, será introduzido o contexto 
teórico e histórico do autor principal, bem como seu impacto em relação ao cenário dos debates acerca 
do Envelhecimento Humano. No segundo momento do artigo, que segue a mesma lógica organizacional 
do primeiro, entrar-se-á propriamente no objetivo artigo que é apresentar a estrutura teórica dos 
estágios do Ciclo da Vida e também a noção problematizadora presente na noção de velhice. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para Erikson, o ciclo da vida se desenvolve por nove estágios. Cada estágio é resultado por um jogo de 

interações entre o amadurecimento do indivíduo e o seu meio ambiente (STUART-HAMILTON, 2002, p. 

130). A característica da compreensão por estágios implica que cada estágio seja com base no seu 

antecedente. A tensão – ou conflito – oriunda de cada estágio resolve a passagem para estágio que se 

sucede. Assim, a marca registrada da compreensão eriksoniana, é a ideia de um conflito genuinamente 

humano. Pois, “[...] cada fase é assinalada por um balanço dinâmico entre um componente sintônico – 

que busca o equilíbrio interno – e um distônico – caracterizado pela desarmonia. (LIMA; COELHO, 2010, 

p. 05)”. É natural que haja uma espécie de desconforto ao longo da vida humana, pois o sucesso da 

resolução deste combate interno é o que caracteriza o desenvolvimento humano, como assim 

concebido. Entretanto, em cada estágio haverá mudanças significativas de personalidade conforme a 
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sucessão. Pois, “[...] cada estágio é dominado por um sentimento que determina a orientação geral do 

comportamento (STUART-HAMILTON, 2002, p. 130), e além da orientação geral, a forma como o 

indivíduo relaciona-se com o seu meio social. Pois, conforme Stuart-Hamilton (2002, p. 130), a oposição 

conflitante entre um eu e os outros é o que caracteriza um desenvolvimento saudável. Desta relação de 

oposição existe dois rumos que o resultado deste conflito pode se encaminhar. Este fator depende 

muito de como se dá o desenvolvimento humano. 

O nono estágio se dá na transição do oitavo para justamente a “última fase do caminho”. Seria em torno 

dos oitenta e cinco para noventa anos que o ancião chegaria ao ápice dos estágios de vida. Há certas 

peculiaridades teóricas também neste estágio: 1) Joan Erikson não define com exatidão o elemento 

sintônico próprio dos conflitos, nos estágios; 2) O elemento distônico se difere sutilmente do elemento 

presente no estágio anterior. Todavia, como o idoso lida com a iminência da morte caso este inevitável 

destino comece a se “materializar” na vida de seus entes queridos? Possivelmente, em algum momento 

da vida, há situações em que o idoso se vê diante do falecimento de um filho, amigo e etc. Deste modo, 

a atenção e cuidado que deve ser redobrada afim de evitar que o idoso procure isolamento. A 

preocupação nesta fase não é tão (somente) com sua condição histórica e existencial, mas com sua 

integridade física dentro do pano de fundo de sua cotidianidade. Preocupa-se em chegar ileso ao final 

do dia contrariamente a se angustiar pelo evento x ocorrido em uma época x.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente artigo tentou, na medida do possível, expor de modo estruturado as teses de Erik Erikson 
sobre o processo de Envelhecimento Humano. Quanto aos objetivos alcançados, a noção de 
Envelhecimento e também a problematização do período da velhice demonstram uma concepção 
alternativa em relação as narrativas hegemônicas sobre setores da sociedade em questão. , a questão 
da integridade do idoso, como um ser capaz de projetar sua vida, se relacionar com o mundo nas 
experiências da vida. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( x ) Relato de Caso 

 

A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E SUA RECONFIGURAÇÃO 

EM MEIO AO ISOLAMENTO SOCIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Elisa Ritter. 

COAUTORES: Aline Pozzebon, Letícia Cecília Vargas, Raquel Gehlen Favretto e Roberta Scolari dos 
Santos. 

ORIENTADOR: Sonia Regina Schena Bertol. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 
INTRODUÇÃO: 

O conjunto dos produtos de comunicação formam uma identidade indispensável a organizações que 

possuem um público de alcance. Este trabalho tem como intuito relatar a mudança do público da 

empresa Inovamate, especialista em erva-mate, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, e o 

processo de renovação no mercado, e suas maneiras de relacionamento com o grupo de interesse. A 

empresa participou do sistema de incubação externa promovida pelo UPF Parque na Universidade de 

Passo Fundo e tem uma trajetória recente, criada em 2006. O seu produto possui uma proposta de 

consumo diferente da erva-mate consumida pelos habitantes do sul do país através do chimarrão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A crise gerada pela pandemia exigiu das organizações e empresas um olhar sobre a comunicação com 

o seu público, a fim de que seja repensada e reconfigurada em meio ao isolamento social. De acordo 

com Ariana Helena de Oliveira Maia, uma das fundadoras da Inovamate, o público e o modo de 

interação mudaram. 

Antes da chegada do vírus a empresa fornecia a restaurantes, empórios, casas de produtos naturais e 

cafeterias, em um trabalho focado na sistemática B2B: um modelo de venda entre duas empresas. Com 

os decretos estaduais e municipais que orientam para que o comércio permaneça fechado, em ordem 

de evitar uma elevação da transmissão do vírus, foi necessária uma reorganização para atender em B2C 

o consumidor final, que começou a escolher produtos mais saudáveis. 
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A empresária reconhece que a comunicação e seu planejamento são essenciais. Segundo Ariana, a 

empresa participa da Cadeia de Produtos Premium do Estado, em um projeto conduzido pelo SEBRAE e 

“através de consultoria somos estimulados a organizar nossa área de comunicação”. Ainda que a 

consultoria comunicacional influencie na tomada de decisões, a empresa é que define para que lado irá 

rumar, baseando-se em estudos e previsão de mercado.  

Definir as plataformas midiáticas para a comunicação empresarial é passo fundamental para inserir a 

empresa em um espaço de visibilidade e de crescimento enquanto referência no lugar que atua no 

mercado. É onde se comunica o produto ao público-alvo, além de ser espaço à criação da relação entre 

empresa e público. Ariana aponta que a plataforma através da qual a comunicação vem acontecendo 

em maior número é o Instagram, mas a empresa também está presente no Facebook e no site. Para se 

reinventar no mercado as organizações precisaram adotar novos procedimentos, linguagens e 

tecnologias.  

Os canais de comunicação são espaços para transparência e para uma condução ética das práticas que 

se consolidam através da abertura ao diálogo e agem na reputação empresarial. Conforme Ariana, 

“sempre procedemos cuidadosamente para não passar informações que negligenciam os dados 

informados nas pesquisas. Sempre que informamos algo que possa colocar em dúvida os consumidores, 

buscamos a fonte para que eles possam utilizar da melhor forma. ” 

O público interno de uma organização pode ter similaridades, mas dificilmente é homogêneo. Por isso, 

pensar em uma comunicação para falar com quem faz parte da organização, significa primeiro entender 

quem é o público e depois compreender o seu hábito de consumo de informação, para que de forma 

estratégica e eficaz, se possa consolidar a cultura empresarial e alinhar os objetivos e metas que devem 

ser comuns a todos que dela fazem parte. 

Os consumidores estão cada vez mais atentos a outra questão acerca das práticas das empresas: a 

responsabilidade social. Empresas que são socialmente responsáveis têm valores positivos 

incorporados à imagem, à marca e ao produto, conseguem estabelecer uma reputação perante ao 

mercado e possuem melhores retornos financeiros como consequência. Nesse sentido, Ariana comenta 

que a Inovamate possui projetos e práticas que possuem uma visão de comprometimento social. A 

sociedade, enquanto consumidora, possui uma compreensão de que as empresas possuem papel 

importante nas transformações sociais, o que pode ser uma vantagem competitiva às organizações que 

abraçam essa compreensão do público e estabelecem práticas éticas e responsáveis no âmbito social e 

ambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir das observações conseguimos compreender a importância da comunicação dentro de uma 

organização, com o poder de prevenir o enfraquecimento da mesma. Com a chegada da pandemia do 

coronavírus, a empresa Inovamate precisou reformular seu direcionamento de vendas para manter seu 

lucro e apostou em uma interação com seu público compatível com o isolamento social. As redes sociais 

foram essenciais nesta comunicação, facilitando-a e mantendo a empresa ativa. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( x ) Relato de Caso 

 

ENVELHECIMENTO HUMANO E DOENÇAS CRÔNICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Fontana Rovani 

COAUTORES: Heloisa Girotto da Silva 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Silvana Alba Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A principal causa de mortalidade e morbidade no Brasil são as doenças crônicas, que normalmente têm 

desenvolvimento lento, se estendem por longos períodos e apresentam efeitos de longo prazo (VERAS, 

2011). Com o crescimento acelerado da população idosa no país, é cada vez mais comum o surgimento 

de doenças crônicas incapacitantes, desta forma, vê-se a importância de pesquisas  que contemplem os 

efeitos das doenças crônicas no envelhecimento e na vida de pessoas idosas. Parte-se do pressuposto 

que o desenvolvimento humano ocorre ao longo de toda a vida, caracterizando-se como um processo 

ininterrupto, multidimensional e multifatorial de transformações influenciadas por fatores 

socioculturais e genético-biológicos (NERI, 2006). O objetivo deste estudo foi analisar as questões 

relacionadas ao envelhecimento humano e as doenças crônicas, considerando a sua emergência na 

atualidade, com base na teoria Life Span. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de caso de um indivíduo de 56 anos, do sexo masculino, com ensino fundamental 

incompleto, denominado de Senhor C. Como instrumento utilizou-se uma entrevista semiestruturada 

contemplando questões sobre a sua história de vida, sua saúde e seus sentimentos sobre a velhice. A 

entrevista teve a duração aproximada de 1 hora. O Senhor C. é aposentado, divorciado e tem dois filhos, 

com quem reside atualmente. Aos 46 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que deixou 

sequelas em sua perna esquerda, ficando assim, impossibilitado de caminhar. Além disso, sofre de 

colesterol alto e hipertensão, necessitando do uso sistemático de medicamentos. Para melhor 

compreendermos estes achados recorremos aos preceitos relacionados às influências normativa e não-

normativa do desenvolvimento, segundo a teoria Life Span. A trajetória normativa compreende eventos 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
1

3
1

 

que tendem a ocorrer na mesma época e com a mesma duração para a maioria dos indivíduos, estes 

são causados pelas interações entre o organismo e o ambiente. Já as influências não-normativas não 

atingem todos os indivíduos de um grupo etário ao mesmo tempo, não dependem do desenvolvimento 

ou do tempo histórico, são imprevisíveis e podem ser de caráter biológico ou social. Interrompem a 

sequência e ritmo do curso de vida esperado, geram incertezas e desafios, sobrecarregando recursos 

pessoais e sociais. Seus efeitos variam de acordo com o significado para o indivíduo, sua condição de 

enfrentamento, papeis sociais e senso de identidade (NERI, 2006). Desta forma, pode-se compreender 

que o AVC, que ocorreu há cerca de 10 anos, acarretando perdas funcionais e psicológicas para o Senhor 

C., classifica-se como uma influência não-normativa, acena para uma descontinuidade do curso de vida 

e pode trazer consequências a longo prazo. 

Ao ser questionado sobre o que pensa da velhice, o Senhor C. diz não se sentir velho, relata que: “as 

pessoas não são velhas, só têm ‘um pouquinho de idade’, a velhice é coisa da cabeça de cada um”. Para 

muitas pessoas, é difícil reconhecer-se como velho uma vez que a velhice tende a ser associada à 

degradação biológica, perdas, incapacidade e finitude (ELIAS, 2001). Aliado a isso, percebe-se que 

apesar de ser portador de uma condição crônica, o Senhor C. considera sua saúde como boa. Embora 

no início da doença não aceitasse o fato de ter ficado impossibilitado de viver como antes, hoje percebe 

que o modo como vive pode influenciar se irá viver mais ou não, deste modo, procura cuidar de sua 

saúde e viver aproveitando o melhor que a vida lhe oferece. Esta forma de comportamento mostra que 

o Senhor C. apresenta recursos de ego, evidenciando capacidade de resiliência, o que confirma os 

pressupostos da teoria Life Span, de haver ganhos no desenvolvimento em todas as etapas da vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mesmo diante da emergência das doenças crônicas, este relato de caso mostra que o envelhecimento 

humano é muito heterogêneo e que podem haver ganhos mesmo diante de situações de saúde 

limitadoras. Além disso, podem ocorrer esforços adaptativos e capacidade de resiliência, o que contribui 

para minimizar os efeitos adversos das doenças crônicas e as perdas no processo de envelhecimento de 

idosos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PESQUISA COMO ASPECTO DA FORMAÇÃO CONTINUA E 

CONTINUADA NA EDUCAÇÃO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Willian Rombaldi.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Eldon Henrique Mühl      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este texto tem o objetivo de compartilhar as vivências durante o período vigente de bolsista do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da UPF no projeto de Pesquisa “Teoria e prática 

na formação do educador- exigências e desafios da prática pedagógica na sociedade complexa e plural”. 

O projeto busca identificar, analisar e refletir sobre os principais problemas que envolvem a relação 

teoria e prática de alunos e professores em diferentes contextos de formação, utilizando-se do registro 

e análise de experiências pedagógicas vivenciadas em diferentes contextos. O objetivo geral da pesquisa 

é promover a formação de professores e de educandos num processo reflexivo e crítico sobre a prática 

que realizam, buscando qualificar sua formação docente e seu processo formativo. Buscou-se o 

desdobramento entre o ser Bolsista e o trabalho pedagógico vivenciado durante o Estágio 

Supervisionado II, o qual, integralizam a perspectiva crítica formadora de ser professor pesquisador. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ser pedagogo neste mundo contemporâneo e integro de mudanças, requer múltiplas aprendizagens. 

Diante desta abrangência pluralista de condutas formativas, conhecer, vivenciar e experimentar ações 

pedagógicas, são alternativas que solidificam uma perspectiva crítica-reflexiva para este. Projeta-se 

educação à uma vilã do conhecimento, que é capaz de tornar no homem a experiência compulsória de 

querer saber sempre mais, como na magnitude da infância, trazendo-a como mecanismo do 

entendimento do homem e da sociedade, pois a criança tratada como criança, desperta, segundo 

Rousseau (2004), uma fase própria do desenvolvimento. Deste modo, a criança almeja no adulto o 
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processo de compreender-se a si mesmo, isso quer dizer que, seguindo de uma boa educação a criança 

irá projetar uma capacidade de conhecimento. 

O grupo vem desenvolvendo projetos que se orientam por alguns pressupostos consensuais, 

consolidados no decorrer das investigações: a prática pedagógica como foco principal e os professores 

e educandos como leitores críticos da prática em que se encontram envolvidos; a permanente busca da 

articulação entre teoria e prática; a valorização da atitude reflexiva no processo de formação inicial e 

continuada; o reconhecimento do espaço pedagógico como locus privilegiado de formação docente; a 

percepção da relevância dos intervenientes externos à escola e à sala de aula, como família, contexto 

social, fatores culturais e perspectivas de vida. 

Desafios e experiências sempre conduziram a formação continua de um educador, no qual, trazem 

inquietações e percepções que refletem mediante ações, necessitando dialogar e aprofundar as práticas 

educativas, afirmam Mühl e Mainardi (2019). No entanto, esta foi uma das concepções que penetraram 

a ideia advinda do Grupo de Pesquisa, partindo sempre do pressuposto construtivo e ativo para com o 

ensino e aprendizagem do sistema educacional. A experiência vivenciada ressume-se na palavra: 

desbravadora, pois a experiência de cada participe conduziu as socializações e particularidades de todo 

o grupo. A percepção e a reflexão tornaram-se formativas quando disparadas como desafio mediante a 

prática e conduzida a então Práxis Pedagógica do ato educativo, ou seja, a possibilidade de integrar a 

pesquisa, serviu de transparência fervorosa para a prática de Estágio Supervisionado, o qual 

integralizou-se como objeto de investigação, estudo e analise reflexiva. Ainda, de modo positivo, pode-

se ter um aproveitamento consentâneo, possibilitando agregar a continuidade dos estudos para com os 

objetivos do grupo e buscar um sentido comunicativo com a personalidade pessoal e profissional, além 

de abarcar conceitos fundamentais aos estudos relacionados a teoria e prática na formação de um 

educador, optando em perceber a pluralidade no contexto social e cultural referenciado ao aprender e 

ensinar. São novos saberes que vem se agrupar a bagagem de vivências pedagógicas e que traduzem a 

inclusão de uma nova perspectiva de educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No entanto, o resultado mais significativo de tal forma de agir é que o sujeito passa a se perceber como 

principal agente de sua formação, à medida que constata que qualquer mudança formativa sua decorre 

da opção em tornar-se um sujeito responsável pela sua própria história formativa. O que se apresenta 

como diferencial é o fato de cada sujeito se perceber como um criador de concepções e práticas 

pedagógicas e não como mero reprodutor de experiências programadas em livros e planos externos.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ANTES E DEPOIS DE BOLSONARO: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE A IMAGEM ARQUETÍPICA DO 

CANDIDATO E DO PRESIDENTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Airton Zago Júnior  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ciro Eduardo Gusatti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As marcas fazem uso de elementos do imaginário coletivo para construir a sua imagem, objetivando 

uma clara diferenciação e um fácil reconhecimento (KOTLER, 1995). Ao mesmo tempo, Mark e Pearson 

(2003) afirmam que o uso de símbolos arquetípicos pelas marcas é comum e que a sua correta 

exploração pode fortalecer a imagem e a identidade de marcas. No cenário político e eleitoral, 

candidatos também são vistos como marcas à procura de diferenciação e posicionamento (RIBEIRO, 

2002) e poderiam explorar os arquétipos como estratégia de comunicação persuasiva.  A partir dessa 

articulação, a pesquisa teve como objetivo estudar a imagem arquetípica construída por Jair Messias 

Bolsonaro, a partir da perspectiva de jovens de 18 a 24 anos.  Além disso, visa comparar a sua imagem 

percebida durante as eleições presidenciais de 2018 e a transformação percebida pelo mesmo público 

após um ano de mandato como Presidente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Através da aplicação de questionários estruturados, buscou-se, com o uso de escalas semânticas 

associadas à teoria dos arquétipos (MARK e PEARSON, 2003), reconhecer as semelhanças e dissonâncias 

da imagem de Bolsonaro em um recorte longitudinal (2018 versus 2020). Contou com abordagem 

quantitativa e uma amostra não-probabilística estratificada por gênero e posicionamento político. As 

duas fases da coleta são compostas por 193 jovens, de 18 a 24 do norte do estado do Rio Grande do Sul. 
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Os resultados foram analisados e comparados estatisticamente a partir de Análise de Variância ANOVA 

e do teste complementar de Tukey.  

Os resultados indicaram que o arquétipo do Rebelde foi o símbolo mais forte associado ao Bolsonaro, 

além disso, não indicou significativa alteração na percepção de imagem na relação de nenhum dos 

grupos e períodos. Ou seja, antes e após ser eleito, Bolsonaro continua igualmente reconhecido com 

uma forte presença da imagem de revolucionário e radical em todas as situações. 

Outra situação a ser destacada nos resultados diz respeito ao arquétipo do Governante. O estudo 

apresentou uma redução significativa deste símbolo após o primeiro ano de mandato. Ou seja, a sua 

imagem de conservador, controlador e tradicional indicou uma certa dissolução. Analisando os 

subgrupos de gênero (masculino e feminino) e a posição política dos participantes no primeiro turno 

(eleitores de direita e de esquerda), percebeu-se que essa diferença se deu em virtude de uma 

transformação da percepção dos eleitores de direita e de predominância masculina. (Tabela 1). 

Aplicando ANOVA e obtendo valor de p menor que 0,05, foi possível identificar diferença significativa 

entre os casos e a alteração do arquétipo do Governante após a eleição. (Tabela 2) 

O arquétipo do criativo não contou com diferença significativa (Sig>0,05) após a eleição, contudo, na 

aplicação da ANOVA, reconheceu-se que existia diferença significativa entre os subgrupos direita (antes 

da eleição) e os eleitores homens após a eleição. Dessa forma, firmou que o eleitor de direita, antes da 

eleição, considerava o candidato mais criativo que o subgrupo “homem” em 2020. De forma geral, a 

principal mudança de imagem do Presidente indicou estar ligada mais aos eleitores de direita que aos 

seus opositores.  

O resultado pode ser justificado em função da expectativa em que o grupo sugeria durante o período 

eleitoral e a atual percepção de desempenho do mandato. O arquétipo do Herói também foi superior 

para o candidato Bolsonaro em relação aos seus concorrentes durante a eleição. Agregado a isso, foi 

reconhecido que, no segundo período, não houve diferença significativa desse arquétipo, indicando, 

portanto, a manutenção da presença deste símbolo na imagem de Bolsonaro. Os demais arquétipos 

analisados variaram no que diz respeito às médias, mas não indicaram forte presença na imagem do 

candidato ou uma transformação significativa nos períodos analisados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A principal mudança de imagem do Presidente indicou estar ligada mais aos eleitores de direita que aos 

seus opositores. Podendo ser justificada em função da expectativa em que o grupo sugeria durante o 

período eleitoral e a atual percepção de desempenho do mandato. O grande índice de resultados 

negativos em pesquisas um ano após eleito e a permissividade de infratores são articulações que, em 

hipótese, não conseguiram convencer e suprir as expectativas daqueles próprios que o colocaram no 

poder. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O SISTEMA DA DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CPC 

DE 2015  E A CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E DA 

EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL   

 

AUTOR PRINCIPAL: Alan Luviza Lucheta  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Guzela Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa visa analisar se o sistema que fundamenta o ônus probatório no ordenamento 

processual civilista pátrio revela-se um mecanismo que concretiza os princípios do acesso à justiça e da 

efetividade. Justifica-se a importância do tema, pois a distribuição do ônus da prova estabelece a quem 

incumbe provar determinado fato, ou seja, constitui a tônica da viabilização – ou não – do acolhimento 

do pedido do autor e de uma prestação jurisdicional efetiva. Isso porque, no caso concreto, pode haver 

a impossibilidade ou a dificuldade de a parte onerada validar as alegações de fato que fundamentam as 

suas pretensões; e não logrando êxito em prová-las, por conseguinte, sucumbirá, já que esses 

acontecimentos, sem qualquer amparo probatório, não têm o condão de ocasionar a tutela postulada. 

Objetiva-se comprender o sistema probatório no processo civil, bem como a dinamização do ônus da 

prova e a consequente efetivação das garantias constitucionais processuais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, e o método de abordagem, o hermenêutico, posto 

que melhor se coadunam à temática abordada da prova. Assim, a regra processual é de que aquele que 

alega um fato incumbe prová-lo. Entretanto, essa distribuição nem sempre se mostra capaz de atender 

a todas as demandas judiciais e concretizar os escopos do processo civil contemporâneo, tampouco da 

justiça. Não raras as vezes, a parte onerada não dispõe dos meios legítimos de demonstração da 
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veracidade dos fatos alegados, inviabilizando a entrada da prova nos autos (THEODORO JR., 2019, p. 

926). 

Diante dessas eventuais dificuldades de acesso à prova, houve a mitigação da regra rígida e estática da 

partilha legal do ônus da prova, adotando a lei um critério flexível. A legislação processual positivou a 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cuja proposta, justamente, é a "facilidade e a 

acessibilidade do litigante à prova, de forma a possibilitar que ela seja efetivamente produzida nos autos 

e contribua para o esclarecimento dos fatos controvertidos e o alcance de uma solução justa para o 

litígio” (LOURENÇO, 2015, p. 85). Essa teoria, conforme os ensinamentos de Peyrano, determina que o 

ônus da prova dos fatos compete àquele que está em melhores condições de suportá-lo, segundo as 

circunstâncias do caso concreto (2004, p. 19-20). 

Observa-se que, as relações jurídicas que se formam em um processo são dialéticas e dinâmicas. As lides 

se originam das mais variáveis e peculiares interações fáticas. Durante o processo, direitos, ônus, 

faculdades e submissões vão se alternando entre as partes, ocupando estas diferentes posições 

processuais a depender do momento. É, portanto, incoerente que o regramento processual seja estático 

se o processo é, essencialmente, dinâmico (LOURENÇO, 2015, p. 88). 

Nesse passo, em muitas situações a distribuição estática se revela “inadequada ao equacionamento do 

caso concreto segundo as exigências do processo justo”, podendo a sua aplicação acarretar injustiças. 

Logo, para que esse instituto não prejudique o acesso à justiça pela impossibilidade de obtenção da 

prova, “exige-se do juiz, em condições especiais, a flexibilização das regras legais ordinárias sobre o ônus 

da prova”, em prestígio à efetividade (THEODORO JR., 2019, 928). 

Tal postura mostra-se consentânea com a atual compreensão do processo como um instrumento de 

pacificação social, assegurando às partes a obtenção de uma tutela jurisdicional capaz de atender aos 

anseios dos litigantes, com justo e efetivo desenlace. Uma tutela jurisdicional justa e efetiva somente 

se materializa quando há uma devida produção probatória. Sem a possibilidade de introduzir material 

probatório nos autos, portanto, não há que se falar em efetividade; e, também, como consequência, 

em acesso à justiça, já que esta somente se materializa quando há uma prestação jurisdicional 

satisfatória (THEODORO JR., 2019, p. 936). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, conclui-se que a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova afeta diretamente a garantia 

do acesso à justiça e a prestação jurisdicional efetiva. Deste modo, flexibilizar o encargo probatório à 

luz do caso concreto, oportuniza o devido aporte probatório aos autos, permitindo a elucidação da lide 

de forma mais efetiva, o que significa a materialização do acesso à justiça. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS BRASILEIRAS EM COMBATE AO TRÁFICO 

DE MENORES EM RELAÇÃO A ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Ficagna  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Patrícia Noschang Grazziotin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O tema a ser apresentado visa uma maior análise frente às disposições legais brasileiras em combate ao 

tráfico de menores em relação a adoção. Este trabalho tem como objetivo analisar a adoção 

internacional e como esta vem sendo utilizada como meio para a ocorrência do tráfico internacional de 

menores, visto que o país enfrenta este problema com milhares de menores traficados para o exterior 

todos os anos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O instituto da adoção tem como objetivo garantir o direito à família e retirar crianças e adolescentes 

das ruas e situações de vulnerabilidade à violência, dando a eles melhores condições de vida, 

proporcionando novas oportunidades e sobretudo, a perspectiva de um futuro melhor. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, objetiva facilitar o 

instituto da adoção, tornando-o acessível a pessoas com qualquer estado civil, trazendo uma maior 

atenção com relação a adoção internacional, o que fica evidente que o legislador se preocupou na 

proteção e preservação dos direitos do menor em relação a essa modalidade de adoção, onde 

estabeleceu critérios específicos para que este possa ser adotado por uma família de país estrangeiro.  

A expressão tráfico de crianças engloba o tráfico de meninas, meninos e jovens, o aliciamento, o 

transporte, o abrigo, o traslado entre uma região e outra, qualquer proposta de exploração. O tráfico 

de crianças e de adolescentes pode ocorrer para fins de adoção ilegal, pornografia, comércio de órgãos, 

casamento precoce ou trabalho forçado. (AN. SCIENCULT, 2009). 
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No território brasileiro, grande parte do tráfico infantil dá-se através da intitulada “adoção a brasileira”, 

onde famílias de baixa renda, devido à falta de recursos para possibilitar uma criação de qualidade à 

seus filhos acabam por vendê-los, muitas vezes através de intermediários, funcionários de repartições 

públicas, para famílias do exterior que desejam “desviar” do processo que envolve a adoção 

transnacional. Como assim relata Grangeia, “essa problemática torna-se ainda mais séria quando os 

próprios funcionários públicos, conhecedores das normas atuam como colaboradores nessa conduta 

criminosa”.(Grangeia, Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria da República do estado do Rio 

de Janeiro). 

Visando coibir este crime, legislações brasileiras foram criadas de forma a serem aplicadas a este caso, 

verifica-se, no entanto, a eficácia das mesmas no combate ao tráfico de menores no país. A Política de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é uma das disposições legais brasileiras adotadas para combater 

o tráfico internacional de menores, assim como o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e alterações significativas no Estatuto da Criança e do Adolescente visando tornar o 

procedimento de adoção internacional mais seguro. Porém, segundo a Comissão de Direitos Humanos, 

o Brasil registra cerca de 50 mil casos de desaparecimento de menores por ano, o que deixa evidente a, 

ainda constante, ocorrência deste crime. 

O método de abordagem utilizado ao trabalho consiste no método dedutivo e procedimento 

bibliográfico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível chegar à conclusão de que as legislações atuais não estão tendo o resultado esperado, o que 

faz questionar quais medidas seriam realmente eficazes para combater essa prática criminosa e fazer 

com que o instituto da adoção internacional seja preservado, visto sua importância na vida de menores 

que não encontram uma família em seu país de origem. É necessário que haja maior preocupação por 

parte dos entes públicos, governantes e de instituições que visam proteger os menores deste crime. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISTA COMO UM CAMINHO DE 

COMBATER A CRISE AMBIENTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Hoffmann*.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo tem por escopo estudar a Educação Ambiental (EA), pois é forma de esperança, de 

instrumentalizar à vista disso, criando maneiras sustentáveis de interação entre a sociedade e a 

natureza. Em razão disso, objetivando minimizar a crise ambiental e social que do mundo. No cenário 

atual vivencia inúmeras crises, sejam elas políticas, econômicas, sociais e ambientais. Sobreleva 

mencionar que, falasse muito em conservação do meio ambiente e a degradação do ecossistema, mas 

não vislumbramos uma solução eficaz, a qual resolva de fato a problemática da crise ambiental, 

mormente porque estamos a nível Brasil mas mundialmente. O crescimento da população, tecnologia 

e da economia, o consumismo exacerbado sem conscientização, a exploração dos recursos naturais, 

vem a cada dia trazendo sérias consequências ao meio ambiente, fazendo com que tenhamos um 

cenário de crise ambiental e social, trazendo um retrocesso inevitável tanto na legislação como no 

direito.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Quando falamos em educação e consciência ambiental temos que saber que ela começa desde cedo. A 

(EA) não terá eficácia e efeito imediato devido a todas as crises que existe na sociedade contemporânea. 

Ela de fato somente terá bons frutos em longo prazo se for introduzida no contexto escolar, isto é, desde 

as séries iniciais, desde a educação básica. As escolas devem sim oferecer aos seus alunos uma política 

ambiental.  Pois é a partir daí que se constrói desde cedo não somente o conceito de (EA) assim como 

a conscientização de sustentabilidade, na formação de novos cidadãos críticos e éticos na sociedade e 
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mudando o cenário atual. Devemos salientar a importância da (EA) como um todo, tanto formal como 

não formal.  

Se estende para professores e acadêmicos faz necessário criar uma rede permanente de informação 

para que estes conheçam os temas a respeito do meio ambiente, sensibilizando-o para a necessidade 

de uma mudança de comportamento frente as questões ambientais. Os processos educativos utilizados 

para a educação ambiental tornam o meio físico um recurso didático e um ponto de partida para 

desenvolver projetos de aprendizagens integradas, proporcionando informações e formação sobre o 

meio ambiente e relações que nele se dão, em que são importantes as proposições de ações que visem 

a trabalhar comportamentos e atitudes. Importante salientar que a (EA) deve ser trabalhada por meio 

da interdisciplinaridade, reunindo suportes teóricos provenientes de diferentes disciplinas e campos do 

saber, abandonando-se uma perspectiva restrita para contemplar os fatos e fenômenos em contextos 

diversos de forma global, lembrando que para que isso aconteça deve haver uma grande mobilização e 

que haverá muitas dificuldades, cabe aqui destacar a necessidade de investimento na formação dos 

professores (formação ambiental) por parte do governo, o estimulo aos professores seria fundamental 

nesse processo, a formação continuada e a pesquisa seriam ferramentas imprescindíveis,  assim como 

parcerias com (ONGs), associações ou o poder público local, não havendo duvidas que seria um grande 

passo a inserção da dimensão ambiental mais do que a própria temática em si dentro das unidades 

escolares, assim como universidades. Devemos frisar que é um processo lento e a longo prazo, mas que 

de fato é a solução para que nossos descendentes tenham uma vida digna, saudável, pois a 

responsabilidade da conservação do meio ambiente não está somente atrelada ao poder público, que 

sim com suas políticas regulatórias, estruturadoras ou indutoras fazem toda a diferença,  mas começa 

com o nosso (eu) enquanto cidadãos críticos, pensantes e éticos, preocupados com as futuras gerações, 

com a qualidade de vida da coletividade e não no cenário atual que estamos passando aonde a 

desigualdade a cada dia cresce visivelmente em nosso Estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A (EA) é a ferramenta de instrumento sustentável socioambiental que tem o poder de transformação 

social dos cidadãos, desde que seja trabalhado metodologicamente e com responsabilidade desde as 

séries iniciais da educação básica, por isso salientamos que é um processo de transformação a longo 

prazo chegando até a universidade. Lembrando que a (EA) está presente em nosso ordenamento 

jurídico não é algo vago ou baseado em achismos mas uma ligação direta com o direito ambiental e 

constitucional. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NA DECISÃO DE COMPRA DE 

BATONS SUSTENTÁVEIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda dos Santos Souza  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: : Janine Fleith de Medeiros 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A produção e consumo ecológico tem sido uma preocupação nas décadas passadas, e é visto a 

necessidade da conscientização dessas práticas (Braimah, 2015). 

Para que o consumidor compre determinado produto, é necessário que em campanhas de marketing 

de produtos verdes, os fatores que influenciam o comportamento de compra sejam avaliados e 

transmitidos na comunicação e rotulagem do produto (Paço; Shiel; Alves, 2018).  

Diante do exposto sobre a necessidade da mudança no consumo da sociedade, e as oportunidades para 

as empresas atenderem essa demanda usando de estratégias de marketing para levar o consumidor a 

comprar o produto, o presente estudo tem por objetivo analisar a influência do rótulo em produtos 

sustentáveis, avaliando qual fator é mais relevante para o processo de decisão de compra. Considerou 

apropriado a utilização da escala da teoria de valores refinada, validada no Brasil pelos autores (Torres; 

Swartz e Nascimento, 2016), a fim de entender quais valores podem ser motivadores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para atingir os objetivos propostos deste artigo, foi realizada uma revisão da literatura, através do 

método sistemático. Com buscas nas bases de dados Scopus e Web of Science, as palavras chaves foram 

em 4 etapas: (i) "Green marketing" AND "Green consumer" OR "Sustainable consumption"; (ii) "Green 

products" AND "Package" OR  "Packing"  OR  "Packaging design; (iii) -"Package design" AND  "Packing 
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color"  OR  "Color" e (iv) Sustainability"  AND  "Green"  AND  "Cosmetics”, restritas ao título, abstract ou 

palavras-chave, e ao idioma Inglês  mas sem restrição de ano, onde 203 artigos foram analisados. 

Posteriormente, optou-se por realizar uma pesquisa exploratória junto a especialistas para reduzir os 

itens da Escala de Valores proposta por Torres, Swartz e Nascimento (2016).A pesquisa exploratória 

realizada junto a profissionais, apontou as principais variáveis para identificação dos valores, resultando 

em 19 variáveis que foram obtidas apartir da média das mesma. (Tabela 3) 

 Os resultados da revisão sistemática apontam que as pessoas em várias partes do mundo estão ficando 

cada vez mais preocupadas com os impactos perigosos da degradação ambiental. Para obter resultados, 

é preciso entender o perfil do consumidor ecológico nas campanha e destacar os recursos reais do 

produto, além das informações ambientais (Braimah, 2015). 

Outro fator que influencia na decisão de compra são as informações sobre o produto. Os consumidores 

precisam de informações precisas sobre os impactos ambientais das marcas para orientar suas decisões 

de compra (Seo; Scammon, 2017), por isso os rótulos ecológicos podem desempenhar um papel 

significativo na formação de atitudes sobre produtos verdes. Na compra de cosméticos sustentáveis, foi 

identificado outros fatores que são avaliados em um rótulo, tais como a importância da marca e 

qualidade do produto, devem ser evidentes.  (Bae; Nam; Park, 2019) além disso, os profissionais de 

marketing precisam entender profundamente como o design de embalagem influencia a percepção da 

marca (Seo; Scammon, 2017) , assim, identificando os fatores que levam ao consumo de produtos 

sustentáveis. 

 Na pesquisa casual, os fatores que serão examinados são os que seguem, sempre há dois níveis (ótimo 

- +1 e baixo -1): (i) Cor da embalagem e (ii) Selo ambiental.  Assim sendo, 4 variações de embalagens 

serão testadas na próxima etapa do estudo a partir do posicionamento dos sujeitos medido por uma 

escala Likert de cinco pontos. (Tabela 1 e Figura 2). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Embora já aconteça o aumento do consumo sustentável, é visto a importância da comunicação para 

motivar esse comportamento e credibilizar o marketing verde, assim, conclui-se que toda estratégia de 

marketing verde precisa ser estudada, diagnosticando as varíaveis que influenciam em cada segmento.  

Para a etapa da coleta da pesquisa, considerou-se viável a realização da mesma de forma online, sendo 

iniciada neste semestre a partir da plataforma google docs.     
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

LEI MARIA DA PENHA E LEI DO FEMINICÍDIO: A 

VISIBILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Brito Zanon  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Gabriela Werner Oliveira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A desigualdade e a violência de gênero estão presentes no cenário brasileiro desde o período da 

colonização, onde, regidas pelo patriarcalismo, conferiam aos homens uma posição hierárquica superior 

à das mulheres, maneira como eram discriminadas e agredidas, por serem visualizadas como inferiores. 

Destarte, somente com a Constituição Federal de 1988, que houve a primeira previsão assegurando, 

como princípio e direito fundamental, a igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I, da CF), bem como 

o compromisso do Estado assegurar assistência as famílias, criando mecanismos para coibir a violência 

doméstica (art. 226, §8º, da CF), principal parcela da violência de gênero. 

Assim, o presente trabalho visa discutir a visibilização que a violência de gênero vem tomando a partir 

legislação brasileira, e a evolução da discussão perante a sociedade. Como método para o alcance dos 

objetivos propostos, utilizou-se da bibliografia como metodologia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Embora a discussão quanto a violência de gênero e doméstica tenha sido iniciada anteriormente, a 

maior mudança veio a ocorrer com as recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

na Organização dos Estados Americanos, quanto ao caso de Maria da Penha Maia Fernandes 

(HUMANOS, 2001, p.13-14), qual fomentou a criação da Lei nº 11.340/2006. A partir desse caso, três 

tentativas de homicídio, foi possível perceber que a violação dos direitos das mulheres ultrapassava o 

espaço privado da casa, sendo uma questão de Estado, no ponto que, toda violência e violação nesse 
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âmbito é provocada pela desigualdade de gênero contornada pelo patriarcado, como, também, é parte 

das demais desigualdades encontradas no país, a classe, raça/etnia (STEVENS, 2017, p.235).  

Dessa forma, a Lei Maria da Penha foi criada, e teve como destinação, reger mudanças no sistema 

judicial, bem como projetou políticas públicas de amparo às vítimas, de educação ao agressor e a 

sociedade. Todavia, a lei, por si só, não possui poder para desconstruir a violência no Brasil, como é 

possível visualizar a partir da pesquisa Visível e Invisível: A vitimização de mulheres no Brasil. No ano de 

2017, 70% das mulheres sofreram algum tipo de violência (FBSP, 2017c, p.12), sendo 61% de natureza 

grave, praticada por conhecidos, em contraponto a 33% de desconhecidos (FBSP, 2017c, p.15). No ano 

de 2019 foram 70,8% das mulheres (FBSP, 2019d, p.11), 76,4% da violência foi de natureza grave 

efetuada por conhecidos, em contraposição a 28,8% de desconhecidos (FBSP, 2019d, p.16). 

Além disso, advém para complementar o ordenamento jurídico quanto a salvaguarda das mulheres, 

qual ainda é carente de um meio mais severo para defesa das mulheres, a Lei nº 13.104/2015. 

Conhecida como Lei do Feminicídio, vem para punir o ato mais gravoso, à medida que a tipificação 

específica desnaturaliza a morte de mulheres que perderam suas vidas pela ideia equivocada de 

hierarquia e poder, demonstrando que essa questão da violência não é um problema individual da 

mulher vitimizada, mas, sim, uma questão social (DINIZ, et al, 2015, p.03). 

Ademais, da mesma forma que a Lei nº 11.340/2006 não possui aptidão para inibir toda violência sofrida 

pelas mulheres, a Lei nº 13.104/2015 não impede a morte das mesmas, mas exterioriza tal crime para 

a sociedade, possibilitando a visualização da opressão sofrida, a fim de avançar nos meios de proteção 

a mulher. Desse modo, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos anos de 2015 

e 2016, quando a lei recentemente havia sido criada, os registros eram baixíssimos, sendo 449 e 621 

mortes, respectivamente (FBSP, 2017a, p.19). já agora, nos anos de 2017 e 2018, os registros utilizando 

a tipificação correta (art.121, §2º, VI, do CP) aumentaram, sendo 1.151 e 1.206, nesta ordem (FBSP, 

2019b, p.106).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa forma, mesmo sendo a Lei Maria da Penha um marco como proteção as vítimas, e a Lei do 

Feminicídio uma garantia de sanção ao crime mais bárbaro, essas não possuem o condão de 

desconstruir por completo a questão de gênero, pois se tratam de meios para um fim. Assim, são 

necessárias ações que auxiliem na reeducação do agressor, na proteção e na reestruturação da vida da 

mulher vitimada.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS LUTAS PELO DIREITO À CIDADE E A TEORIA DO 

MUNICIPALISMO LIBERTÁRIO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Graboski de Almeida   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gabriel Antinolfi Divan  

UNIVERSIDADE: Unversidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Acredita-se que os levantes sociais que ocorreram nas últimas décadas, reivindicando mais democracia 

e tendo a ocupação da cidade como método de ação, evidenciaram todo o potencial político e 

democrático da cidade, bem como representam o esgotamento do modelo político da democracia 

representativa, fazendo com que seja pertinente atentar-se para formas de organização mais 

democráticas, capazes de possibilitar a emancipação social. Em vista disso, é pertinente a análise de 

modelos de organização democrática capazes de responder às questões suscitadas, recaindo, nessa 

pesquisa, o enfoque sobre a teoria do Municipalismo Libertário.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A demanda pelo direito à cidade ganhou ampla projeção nos últimos anos frente à onda de protestos 

que emergiram ao redor do mundo tendo o espaço como ponto central de reivindicação, mormente 

como uma crítica contundente ao modo como os espaços públicos vem sendo “privatizados, obstruídos 

por carros privados, colonizados por propagandas, criminalizados se usados para o gozo ou protesto e 

roubados para o “desenvolvimento””(LUDD, 2002, p. 84). Rolnik (2013) assevera que o tema da 

ocupação no sentido de controle físico e, a partir daí, a ação direta na gestão de seus fluxos, ecoa 

fortemente no sentimento de alheamento em relação aos processos decisórios na política e na falta de 

expressão pública da grande maioria da população, de modo que a ocupação da rua e reorganização 

dos espaços faz com que aqueles que se sentem excluídos de um processo que determina seus próprios 

destinos, tomem o controle desse processo com o próprio corpo, por meio da ação direta. Essa noção 

está intimamente ligada com a concepção de direito à cidade pensada por Henri Lefebvre, primeiro 
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autor marxista a pensar a problemática da cidade a partir da hipótese de que tanto a alienação quanto 

a luta de classes não poderiam mais ser entendidas exclusivamente pelo domínio da fábrica e da 

produção. Efetivamente, para o autor, o direito à cidade é a chave para uma mudança profunda tanto 

das relações sociais do capitalismo quanto das estruturas vigentes de cidadania democrático-liberal, 

com vistas à uma reestruturação radical de relações sociais políticas e econômicas na cidade e para além 

dela (PURCELL, 2002). Marcuse (2014) faz uma distinção entre os direitos na cidade (direito à habitação, 

à participação democrática e ao transporte público, por exemplo) e o direito à cidade pretendido por 

Lefebvre, que permitiria a inauguração de uma organização autogestionária. Para Harvey (2014), o 

direito à cidade não é um fim em si mesmo, mas uma estação intermediária na abolição das estruturas 

de poder e de exploração, de modo que se pode falar no direito à cidade como uma demanda política 

de classe, que responde aos desafios advindos das transformações econômicas e sociais 

contemporâneas. Nesse contexto, se insere a teoria do Municipalismo Libertário de Murray Bookchin, 

a qual visa, em síntese, a transferência permanente do poder do Estado para as assembleias municipais, 

reinserindo a participação política como parte do cotidiano e trazendo o poder de volta ao povo, por 

meio da reabertura da esfera pública, em oposição ao estatismo, defendendo um modo de se fazer 

política onde o cidadão não seria reduzido à condição de eleitor ou pagador de imposto, mas agente 

ativo apto a exercer o protagonismo político no local onde vive (BOOKCHIN, 2010), o que, em última 

análise, pode fornecer bases para que os excluídos do meio urbano e do processo político possam tomar 

para si o controle de questões que influenciam diretamente sua própria existência, como uma “práxis 

instituinte” do direito à cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Frente ao exposto, busca-se analisar as possibilidades de realização do modelo proposto por Bookchin 

no contexto brasileiro, inclusive como forma de garantia do direito à cidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Graboski de Almeida  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gabriel Antinolfi Divan  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a teoria do Confederalismo Democrático, de Abdullah 

Öcalan. No ano de 2012, em meio à Guerra Síria, assistiu-se a abertura de um novo espaço político na 

região do Curdistão ocupada pelo Estado da Síria, também conhecida como Rojava. Por meio da 

organização em comunas, da produção em cooperativas e de unidades de proteção desmilitarizadas, 

essa experiência vem colocando em jogo noções enraizadas do capitalismo e demonstrando a 

possibilidade de novos modos de organização política, social e econômica capazes de oferecer 

resistência ao esvaziamento democrático e às desigualdades socioeconômicas próprias do sistema 

capitalista-neoliberal, por meio de uma organização pensada para a manutenção do poder nas bases e 

da fundação de subjetividades radicalmente democráticas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No ano de 2005, reunindo preceitos do Municipalismo Libertário de Murray Bookchin e da obra de 

Immanuel Wallerstein, Öcalan apresenta o projeto do Confederalismo Democrático como alternativa 

para o movimento de libertação curda. Enquanto novo paradigma de organização, o Confederalismo 

Democrático é um sistema que se funda em três bases principais: rejeição do Estado-nação, 

anticapitalismo e libertação da mulher. Öcalan sustenta que o Estado-nação visa à monopolização e 

homogeneização de todos os processos sociais, inclusive a fim de preservar sua própria existência, de 

modo que “a cidadania na modernidade nada mais é do que a transição da escravidão privada à 

escravidão pelo Estado” (ÖCALAN, 2016, p. 21), em face disso, reinterpreta o direito de 

autodeterminação dos povos como um direito ao autogoverno construído a partir da autogestão das 

comunidades locais, organizado em conselhos abertos, em um governo onde os cidadãos são atores 
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políticos ativos. Também é um sistema essencialmente anticapitalista, para tanto, propõe-se o modelo, 

aberto e ainda em criação, da “economia social”, baseado em três conceitos principais: comunidade, 

propriedade privada baseada no uso e cooperativas. Em síntese, esse modelo busca se apresentar como 

“uma resposta ao neoliberalismo da modernidade capitalista e uma crítica ao capitalismo de Estado que 

caracteriza o socialismo real” (FERRAZ et al, 2017, p. 131). O último pilar sobre o qual se funda o 

Confederalismo Democrático é a libertação da mulher, entendida como parte essencial do programa 

dos revolucionários curdos a partir da Teoria da Ruptura, que pode ser definida como a necessidade de 

uma ruptura total (mental, espiritual e cultural) com o sistema de dominação patriarcal e com a 

escravidão da mulher, e da Jineologî, cuja tradução literal é “ciência das mulheres” ou “ciência da vida”. 

De acordo com Ribeiro (2019), a transformação radical da sociedade proposta por Öcalan ocorre a partir 

da intervenção profunda na mentalidade e nos paradigmas patriarcais, sendo a Jineologî um processo 

que objetiva a participação direta e ativa das mulheres nas esferas políticas e científicas, a fim de propor 

alternativas não sexistas e não androcêntricas de interpretação da sociedade. Efetivamente, o 

Confederalismo Democrático se apresenta como alternativa à organização da sociedade a partir da 

construção de redes associativas voltadas para o autogoverno, visto que não se estrutura a partir do 

centralismo burocrático e coercitivo do Estado, mas na autoadministração e na descentralização do 

poder, podendo ser chamado de administração política não-estatal ou democracia sem Estado  

(ÖCALAN, 2016).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A crise mundial atual escancara um antagonismo irreparável entre Estado, dominado pelo capital 

financeiro internacional, e democracia e, nesse contexto, é fundamental compreender que as soluções 

políticas desenvolvidas no Curdistão podem também ser fontes para a solução dos nossos problemas 

políticos, inclusive como possibilidade de construção nova e plural capaz se opor ao domínio neoliberal. 

 

REFERÊNCIAS: 

FERRAZ, Paulo et al. A Revolução ignorada: feminismo, democracia direta e pluralismo radical no 

Oriente Médio. Trad. Paulo Ferraz. São Paulo: Autonomia Literária, 2016.  

ÖCALAN, Abdullah. Confederalismo Democrático [recurso eletrônico]; tradução Coletivo Libertário de 

Apoio a Rojava – Rio de Janeiro: Rizoma, 2016 

RIBEIRO, Maria Florencia Guarche. A trajetória do movimento de mulheres no noroeste do Curdistão: a 

institucionalização do confederalismo democrático e da jineologî (1978-2018). 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIREITO DA FORÇA OU A FORÇA DO DIREITO NA DIMENSÃO 

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Anderson Weber  

COAUTORES: Micheli Piucco 

ORIENTADOR: Patrícia Grazziotin Noschang. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Na concepção comum, nem sempre o Direito Internacional consegue constranger a força, e o que se 

busca compreender é que as relações internacionais são pautadas pela lógica do direito da força, e não 

pela força do direito. Permitido-se pensar que no plano das relações internacionais prevalece a vontade 

daquele que é mais forte - "manda quem pode, obedece quem tem juízo". 

Frente a esse pensamento, a existência de um Estado de Direito Internacional é posta em xeque, 

fazendo-se necessário questionar se a presença de um Direito Internacional é capaz de constranger a 

vontade soberana dos Estados, ao passo de submetê-los a cumprir com alguma regra de Direito 

Internacional.  

Assim, no presente estudo, fruto das aulas da Pós-Graduação em Direito Internacional Aplicado, da 

Escola Brasileira de Direito, os autores questionam os limites da soberania dos Estados no âmbito 

internacional, e se o Direito Internacional é formado por um Governo de Leis ou um Governo de 

Homens.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A relevância do poder e dos interesses políticos no plano das relações internacionais tendem a causar 

certa descrença no Direito Internacional, apresentando-o como um sistema jurídico fadado à descrição 

de fontes e estruturas organizacionais, permitindo àqueles que iniciam a jorndade de estudos em 

Direito Internacional obter uma falsa impressão sobre a vida internacional, que está em vigor o direito 
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da força, e não a força do direito, sendo os Estados os únicos atores com poder de impactar a ordem 

internacional. 

Todavia, essa falsa concepção é facilmente desconstruída ao análisar o Sistema Europeu de Direitos 

Humanos e adentrar em um dos diversos casos de que a comunidade internacional já experimentou, 

especialmente no Reino Unido e na Irlanda até o final década de 80, quando uma ação é proposta 

perante a Corte Europeia de Direitos Humanos questionando a imputação de conduta criminosa sujeita 

a punição penal - castração química, para o homem adulto e homossexual. 

E no curso da ação a Corte Europeia consignou que, apesar de os dois Estados soberanos ter o poder de 

legislar sobre matéria de natureza penal e utilizar-se do direito da força para punir conduta 

homossexual, ambos são signatários da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (1850), pela qual 

se comprometeram a respeitar a vida íntima e privada do ser humano, assegurada pelo artigo 8º. A 

partir de então, considerou que havia uma aceitação por parte dos países europeus quanto a 

homossexualidade, apresentando-se como uma questão moralmente aceitável, e dessa forma a Corte 

Europeia de Direitos Humanos determinou a descriminalização de tal contuda, vez que afrontava norma 

jurídica internacional prevista em tratado. E assim o fizeram. 

Logo, como é possível explicar a submissão de dois Estados soberanos as normas do Sistema Europeu 

de Direitos Humanos, ao ponto de modificar a legislação vigente? Em verdade, as teorias das relações 

internacional são insuficientes para apontar contudas a serem seguidas pelos Estados, pois limitam-se 

a explicar a racionalidade ou algumas lógicas do sistema. A vida internacional é muito mais abrangente, 

e essa falsa ideia de que os Estados podem ser os únicos atores com capacidade de impactar o ambiente 

internacional está associada a forma individualizada do estudo das disciplinas de Direito Internacional 

e de Relações Internacionais.  

O Direito Internacional possui muitas funções perante a ordem internacional, dentre elas, as funções 

organizacional e adjudicatória, pelas quais desenvolve mecanismos e cria espaços institucionais onde 

ele pode ser repensado, renegociado e aplicado, inclusive em caso de descumprimento de regras, que 

determinado ator possa levar o conflito a um sistema de resolução (Corte Europeia de Direitos 

Humanos; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Tribunal Penal Internacional; Tribunal 

Internacional de Arbitragem; e outros...), a fim de que o Estado possa ser punido de acorco com a regra 

jurídica internacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim, e que pese a dificuldade de afirmar que existe um Estado de Direito Internacional, é 

importante perceber que não é o direito da força que prevalece no plano das relações internacionais, 

mas a força do direito. Isso porque o Direito Internacional incansavelmente trabalha para estabelecer  

formas de atuação e mecanismos regulares, para que ao final, na existência de controvérsia, os atores 

internacionais possam utiliza-se da linguagem não-violenta do Direito Internacional. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PANDEMIA DA COVID-19 E A DISPENSA DE LICITAÇÕES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Anna Gabert Nascimento  

COAUTORES: Dra. Janaína Rigo Santin 

ORIENTADOR: Dra. Janaína Rigo Santin      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em meio à pandemia da Covid-19, algumas medidas em relação a políticas administrativas precisaram 

ser tomadas. Uma delas, a positivação da dispensa de licitações, anteriormente prevista na Lei 8.666/93, 

como uma situação excepcional. No entanto, diante de fatos e notícias de corrupção e de expansão do 

mau uso do dinheiro público em meio à crise da saúde no Brasil, a partir do método dedutivo, a presente 

pesquisa visa identificar quais são os  instrumentos de controle previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro em relação às práticas de má gestão, de fraude nas licitações e de apropriação privada da 

coisa pública, bem como problematizar sobre a sua real efetividade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Conforme acima exposto, em dezembro de 2019 os indícios de que uma nova doença respiratória 

estaria surgindo tornavam-se cada vez mais fortes. Os primeiros casos foram registrados em um hospital 

de Wuhan, na China, o que torna a cidade um possível berço do surgimento da doença que passou a ser 

chamada de Covid-19. No entanto, mesmo com o passar do tempo e após muitas pesquisas científicas, 

ainda não há respostas definitivas em relação ao fato gerador, paciente número zero e o local em que 

foi desencadeado o contágio em massa. (MACEDO JÚNIOR;NOVO,2020, online)  

A rápida disseminação e a falta de tratamentos com eficácia devidamente comprovada pela ciência, 

levou alguns países como a Itália e Espanha ao colapso das políticas de saúde, já que a única forma de 

amenizar os efeitos graves da doença eram os respiradores. Contudo, quando houve uma curva muito 

acentuada de contaminação, não houve respiradores suficientes para atender a demanda. (BBC, 2020, 

online) Devido à atipicidade que a conjuntura da pandemia mundial trouxe ao Brasil, alguns dispositivos 

do arcabouço jurídico tiveram que ser invocados para ensejar a proteção da vida e da saúde dos 

brasileiros. Um deles, por exemplo, está previsto na Lei 8.666/93, que previu em seu artigo 24 a 
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possibilidade de dispensa de licitações em alguns casos onde a exceção se faz presente. Um deles é o 

vivido atualmente, o de calamidade pública.  Nesta situação, a dispensa de licitação se torna possível 

para a compra de insumos ou realização de atividades profissionais que atendam à demanda que foi 

gerada em decorrência de uma situação emergencial, calamitosa, imprevisível e urgente, com vistas a 

não comprometer a vida, a segurança e a saúde das pessoas  (MEIRELLES; BURLE FILHO, 2016, 

p.328).Desta forma, diante do avanço da pandemia da Covid-19, decretou-se estado excepcional de 

calamidade pública, seguido da edição da Lei 13.979/20, a qual aponta, dentre outras questões, 

diretrizes em relação à dispensa de licitação durante este período de exceção. Esta dispensa se dá por 

uma questão de urgência, visto que realizar todos os trâmites licitatórios consumiria um tempo que 

poderia resultar em milhares de mortes. 

No entanto, algumas notícias já dão conta de evidenciar possíveis falhas na condução das compras por 

parte de alguns gestores, os quais, em uma espécie de zona de conforto gerada pela desatenção da 

população às contratações públicas neste momento, sentiram-se como que libertos das amarras de 

controle da lei de licitações. Destaca-se que, mesmo com alguns limites impostos pela lei, há graves 

problemas institucionais gerados pela vigência da dispensa de licitações, em especial quando se trata 

de um país como o Brasil, com um histórico de patrimonialismo na gestão pública, por meio de práticas 

clientelísticas de apropriação privada dos recursos por parte dos governantes e agentes públicos, bem 

como de malversação dos já parcos recursos públicos e corrupção. (SANTIN; NASCIMENTO, 2019) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, em meio ao caos, muitos administradores públicos podem ter se beneficiado para agir com 

malevolência em alguns atos de gestão. Pode-se dizer que são atos de lesa humanidade, já que pelo 

desvio de verbas do sistema único de saúde para fins privatísticos causará milhares de mortes. O mundo 

pós-pandemia, por certo, reservará aos órgãos de controle e investigação um grande trabalho na 

apuração dos crimes e punição dos culpados pelo desvio de verbas públicas durante este período.  

 

REFERÊNCIAS: 

BBC. “Em colapso”: a dramática situação dos hospitais da Itália na crise do coronavírus. Disponível em:  
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MACEDO JÚNIOR, Adriano Menino de; NOVO, Benigno Núñez. COVID-19:Calamidade 
Pública.Jusbrasil.Disponível em:https://benignonovonovo.jusbrasil.com.br/artigos/829833442/covid-
19-calamidade-publica?ref=feed. Acesso em: Mai de 2020. 
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2016. 
SANTIN, Janaína Rigo; NASCIMENTO, Anna G. Patrimonialismo na Gestão Pública: o caso do Brasil. RJLB 
Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 6, p. 1157- 1178, 2019.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

CAPABILIDADES E CIDADANIA: PERSPECTIVAS PARA UMA 

TEORIA DA JUSTIÇA SOCIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Lodi 

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Felipe Cittolin Abal 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 
 
INTRODUÇÃO: 

A discussão em torno deste trabalho parte de uma das obras mais influentes no campo da filosofia 

política contemporânea: trata-se de "A theory of justice", de John Rawls (1999), publicada originalmente 

em 1971. A abordagem da justiça como equidade produz, grosso modo, um conjunto de princípios da 

justiça que emergem na posição original, escolhidos sob o véu da ignorância, e que dizem respeito ao 

estabelecimento de instituições justas. São eles: (i) cada pessoa deve ter um direito igual ao mais 

abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema de liberdades para 

as outras; (ii) as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao 

mesmo tempo vantajosas para todos dentro dos limites do razoável e vinculadas a posições e cargos 

acessíveis a todos. Porém, (i) sempre terá prioridade sobre (ii), ou seja, violações das liberdades básicas 

iguais não podem ser compensadas por maiores vantagens econômicas e sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os princípios da justiça rawlsianos aplicam-se a instituições perfeitamente justas, mas, para 

funcionarem idealmente, necessitam do comportamento obediente das pessoas. Esse tipo de 

abordagem é intitulado de "institucionalismo transcendental" por Amartya Sen (2009). Conforme ele, 

uma teoria da justiça não deve limitar-se à escolha das instituições ideais, pois também deve levar em 

consideração a vida e a liberdade das pessoas. Nesse aspecto, a sua abordagem das capabilidades torna-

se especialmente relevante, uma vez que foca no processo de escolha envolvido, nas alternativas 

disponíveis e na aptidão real para as pessoas escolherem viver o tipo de vida que desejam. Ao contrário 

de Rawls, Sen está interessado em avaliar como a justiça pode ser promovida, e não quais são as 

instituições perfeitamente justas. Ele adere a uma via comparativa focada nas realizações, com o intuito 
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de analisar o avanço ou o retrocesso da justiça. A liberdade é valorizada sob o argumento de que 

proporciona mais oportunidades para as pessoas buscarem os seus objetivos. As capabilidades 

priorizam as pessoas e as suas ações e oportunidades para realizá-las, o que envolve as reais 

possibilidades existentes. Em suma, a abordagem das capabilidades está relacionada ao aspecto de 

oportunidade da liberdade. Martha Nussbaum (2011) argumenta que a "perspectiva da liberdade" em 

Sen é vaga. Dessa forma, defende a necessidade de especificar um conjunto definido de capabilidades 

como as mais importantes a serem protegidas, a fim de que sejam utilizadas no avanço de uma 

concepção normativa de justiça social. Ela elabora uma lista com dez capabilidades humanas centrais, 

as quais são objetivos que cumprem ou correspondem a titularidades pré-políticas, ou seja, pertencem 

aos indivíduos por causa da sua dignidade humana, independente e antes de serem membros de um 

Estado. A presença de titularidades dá ao governo o dever de garantir as capabilidades às pessoas, e 

estas precisam ser efetivamente alcançadas para que uma sociedade seja considerada justa. Nesse 

contexto, pensar em termos de capabilidades oferece uma perspectiva diferente na avaliação do que 

realmente é assegurar um direito a alguém. Tudo isso exige uma reflexão acerca das capacidades de 

acesso ao Estado por diferentes parcelas da sociedade. Afinal, apesar da ampla positivação de direitos 

fundamentais na Constituição de 1988, muitos ainda não são realidade para parte da população. Basta 

verificar a forma como eles são efetivamente garantidos para – e exercidos por – uma população 

feminina e não branca, por exemplo, conforme demonstram Tatiana Vargas Maia e Fabrício Pontin 

(2019): mais de trinta anos após a promulgação da Constituição Cidadã, o Brasil continua segregando a 

sua cidadania por classe, raça e gênero, o que limita o pleno acesso aos direitos. Para os autores, isso é 

fruto de uma opção estratégica por um modelo de cidadania minimalista, muito mais do que apenas 

um processo político intencional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Endossando o ponto de Martha Nussbaum, deve-se definir quais são as capabilidades mais importantes. 

Só assim é possível avançar rumo à construção de uma concepção de justiça social. As pessoas têm um 

direito não porque existe no papel, mas se – e apenas se – houver medidas efetivas para torná-las 

realmente capazes de exercê-lo. Assegurá-lo é colocá-las em uma posição de capabilidades. 

 

REFERÊNCIAS: 

MAIA, Tatiana Vargas; PONTIN, Fabrício. Cidadania, semi-cidadania e democracia no Brasil 
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Human Development and Capabilities, v. 12, n. 1, p. 23-37, 2011. 

RAWLS, John. A theory of justice. Revised edition. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

DEBATE PÚBLICO ROBUSTO: LINHAS INICIAIS PARA UMA 

CONCEPÇÃO DELIBERATIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Lodi 

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Felipe Cittolin Abal 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO: 

Discutindo as posições dos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos em Citizens United v. FEC, 

Kathleen Sullivan (2010) aborda duas visões distintas que marcaram esse caso: uma com viés igualitário 

e outra, libertário. Seguindo essa última, a Corte decidiu que a cláusula de liberdade de expressão da 

Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos proíbe o governo de restringir gastos 

independentes para o financiamento de campanhas eleitorais. Em suma, a corrente libertária acredita 

que qualquer intervenção estatal é perigosa, mesmo com boas intenções. A liberdade de expressão é 

um sistema/processo de livre fluxo de informações e, dessa forma, o objetivo de reformular o diálogo 

ou de alcançar algum estado final de distribuição preferido não se sustenta. Derrotada nesse caso, a 

visão igualitária entende que a igualdade política precede o discurso, assim, os direitos de expressão 

são protegidos e/ou reguláveis na medida em que servem à finalidade da igualdade política. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No campo doutrinário, Roberto Gargarella (2011) aponta para duas tradições antagônicas que, em certa 

medida, parecem assumir muitas das premissas relatadas por Sullivan, mas que contêm especificidades 

que ultrapassam a discussão da Primeira Emenda: trata-se do embate entre o livre mercado de ideias e 

o debate público robusto. Para a primeira, o grande inimigo da liberdade de expressão é o Estado: a 

melhor política é a ausência de política. Para a segunda, o respeito pela igual dignidade das pessoas 

exige que as preferências individuais possam ser revistas, e não entendidas como "dadas": a liberdade 

de escolha depende da diversidade e da qualidade das opções abertas a cada um. Inserido no contexto 
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do constitucionalismo latino-americano, Gargarella (2011) afirma que tradição do livre mercado de 

ideias concebe uma noção incompleta de pluralidade de ideias, já que idealiza uma situação de não 

intervenção estatal pressupondo ser possível criar um ambiente com total ausência de política. Na 

realidade, o que existe é a escolha entre diferentes critérios de regulação estatal: ou para deixar maior 

poder de decisão na minoria que possui mais dinheiro, ou para fortalecer a capacidade de escolha de 

cada pessoa. Em maior ou menor grau, o Estado sempre será o responsável pelo ambiente de ideias que 

existe em dada comunidade política. Há muitas opiniões que desejam ser expressadas e poucas 

oportunidades para fazê-lo por meios eficazes, como são os veículos de comunicação de massa. Isso se 

deve, em grande medida, à predominância de mecanismos de mercado, fazendo com que determinados 

membros sejam sistematicamente segregados. Vozes marginalizadas, como as de negros e indígenas, e 

temas controversos, como o aborto, para ficar apenas nesses exemplos, estão praticamente fora dos 

debates. Como refere Fabrício Pontin (2019), é preciso pensar a liberdade de expressão a partir da 

realidade concreta, avaliando o quanto certos grupos e pessoas realmente estão incluídos na arena 

pública de discussões e qual é a igualdade de oportunidade de fala nesses espaços. Isso porque a 

qualidade de uma democracia não se mede apenas pela existência de instituições, mas sobretudo por 

dar oportunidade a diferentes vozes e na medida em que de fato as pessoas ouvem e são ouvidas. A 

noção de debate público robusto ganha força se associada a de iterações democráticas. Para Seyla 

Benhabib (2002), as decisões que afetam o bem-estar da coletividade devem ser resultado de um 

procedimento de deliberação livre e fundamentada entre indivíduos considerados iguais em termos 

morais e políticos. Nesse sentido, conforme ela, as iterações democráticas são processos complexos de 

argumentação pública, deliberação e troca. Por meio destes, reivindicações de direitos são contestadas 

e contextualizadas, invocadas e revogadas, postuladas e posicionadas. Tudo isso se dá nas – e por meio 

de – instituições jurídicas e políticas, mas também nas – e por meio das – mídias e associações da 

sociedade civil. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Alinhando Gargarella e Benhabib, é necessário que todos possam expressar seus pontos de vista e que 

estes possam ser confrontados num processo de deliberação coletiva. Isso requer uma esfera pública 

de formação da opinião, de debate, de deliberação e contestação entre cidadãos livres e iguais. Pensar 

em alternativas é um desafio que pede caminhos radicalmente mais igualitários e inclusivos. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRIVACIDADE E CRIPTOGRAFIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Marasca  

ORIENTADOR: Rodrigo Graeff 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da massificação da comunicação via internet através de aplicativos para smartphones, surge a 

necessidade de assegurar um determinado nível de segurança ao conteúdo das mensagens 

transmitidas. É importante ressaltar, que tal preocupação se refere a terceiros interessados na conversa 

e as empresas que fornecem o serviço. Assim, o método encontrado para preservar a integridade dos 

usuários foi a adoção do sistema de criptografia ponta a ponta, que, em tese, inviabiliza o acesso de 

terceiros mal-intencionados as conversas e ao mesmo tempo impossibilita que as empresas que 

prestam o serviço leiam a substância do que é escrito.  

Logo, é fundamental discorrer, ainda que de forma breve, como o princípio da privacidade pode ser 

afetado em casos de intervenções realizadas legalmente, bem como, verificar se as plataformas de 

tecnologia, utilizadas de forma intensa em decorrência da pandemia da COVID-19 respeitam a 

privacidade de seus usuários.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Em uma época conectada, o princípio da privacidade ganha uma nova dimensão, pois com o acesso à 

internet difundido, onde não há diferenciação entre ambientes reais e virtuais, corporações oferecem 

seus serviços de aplicativos e jogos de forma que, em um primeiro momento aparentam gratuitos, 

entretanto, em troca recebem os dados dos usuários, e assim, vendem grandes pacotes com estas 

informações para anunciantes. Nesse contexto, o direito à privacidade serve como uma espécie de 
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barreira, que assegurará ao final a inviolabilidade. Outrossim, como afirma Queiroz (2018), este direito 

implica em liberdades e imunidades que são oponíveis contra intervenções de terceiros, em especial o 

Estado, mas não apenas ele. 

Justamente para existir uma barreira efetiva entre a privacidade dos usuários da rede e as corporações 

ou governos que oferecem os serviços, é que a criptografia ganha destaque, pois através deste 

mecanismo tecnológico é possível que sejam transmitidas informações entre dois ou mais usuários, de 

uma forma segura e sigilosa.  

Uma forma de encriptação amplamente utilizada entre serviços de comunicação é a criptografia de 

ponta a ponta, que funciona de modo que o próprio dispositivo do usuário emissor é responsável pela 

encriptação, encaminhando a mensagem codificada para os servidores da empresa, para então ser 

transmitida para o aparelho receptor que irá decodificar a mensagem, para que esta então possa ser 

lida (Sydow, 2017).  

Dessa forma, ao tentar obter acesso a tais mensagens, mesmo que através de uma mandado judicial, 

será necessário inserir uma brecha nos servidores da empresa, para a criptoanálise. Ocorre que, inserir 

esta falha proposital pode acarretar em sérios riscos a privacidade de todos os usuários do aplicativo, e 

não apenas àqueles que são alvo da investigação, observado que existirá uma lacuna intencional na 

criptografia.  

Em que pese exista um risco considerável ao realizar ações de interceptação telemáticas, ainda que de 

forma legal, existem outros aspectos que devem ser debatidos quanto a segurança de comunicações 

digitais. Com a pandemia causada pelo novo Coronavirus, o uso de tecnologias de videoconferência 

tornou-se extremamente popular em todo o mundo. 

Entretanto, nem todos os usuários possuem a devida atenção quanto aos riscos existentes nestes 

programas. Recentemente, o aplicativo de comunicação Zoom, foi alvo de críticas, chegou a ser proibido 

internamente pela ANVISA, SpaceX, entre outras, por apresentar falhas em seu protocolo criptográfico 

e compartilhar dados dos usuários de forma obscura.  

Outrossim, considerando que, a sociedade tende a se integrar e se comunicar mais através da internet 

no futuro, é primordial fornecer alternativas para que a comunicação seja segura, livres de intervenções 

de governos, e respeito a intimidade, privacidade e a de todos os cidadãos, tanto através da adoção de 

criptografia pelas empresas quanto pelo respeito estatal pelos protocolos criptográficos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao considerar que grande parte da comunicação atual é realizada através da internet por serviços de 

aplicativos, garantir protocolos criptográficos para os serviços de mensagens é uma forma de assegurar 

que direitos fundamentais, como o da privacidade serão respeitados por grandes corporações e pelo 

Estado.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

“L” DE LULA, “L” DE LAWFARE: A UTILIZAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO COMO ARMA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NO 

CASO DO TRIPLEX DO GUARUJÁ 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Rolf Mann.  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Rodrigo Graeff. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

No dia 14 de setembro de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, deu-se início à Ação Penal n. 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que ficou popularmente conhecida como Caso do Triplex do Guarujá, 

em que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, figurava entre os acusados. 

Desde o início da ação penal, as decisões judiciais adotadas no decorrer do processo têm sido alvo de 

discussões acerca de sua legalidade, pois muitos juristas entendem que o ex-Presidente Lula estaria 

sendo vítima de lawfare, caracterizada pelo mau uso dos procedimentos jurídicos para persegui-lo 

politicamente. Diante deste panorama, analisar-se-á se o ex-Presidente Lula foi vítima de lawfare nos 

autos do Caso do Triplex do Guarujá, caracterizada por uma perseguição política praticada por seus 

julgadores e pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, ressalta-se a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, da qual Sérgio Moro era 

o juiz titular, para processar e julgar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados 

ao ex-Presidente Lula. Em relação à competência em razão do local, a defesa de Lula explica que deveria 

ser observado o local em que o ex-Presidente praticava seus atos, qual seja, em Brasília/DF, consoante 

art. 70 do Código de Processo Penal (Recurso Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES 
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FINAIS, p. 67676-67677). Já em relação à suposta prática de lavagem de dinheiro, aduz a defesa do ex-

Presidente Lula que a definição de competência em razão do local deve seguir a mesma regra territorial 

mencionada no dispositivo legal supracitado. Assim, o caso seria de competência de alguma vara federal 

do Estado de São Paulo, local em que ocorreu a suposta lavagem de dinheiro, caracterizada pelas 

supostas aquisição, personalização e decoração do apartamento triplex situado em Guarujá/SP (Recurso 

Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES FINAIS, p. 67681-67682). 

Além disso, a defesa do ex-Presidente Lula afirma que Sérgio Moro incluiu na interceptação telefônica 

o número do ramal-tronco do escritório de advocacia que defende Lula, caracterizando intolerável 

violação do sigilo de comunicação (Recurso Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES 

FINAIS, p. 67641-67642). 

Outra decisão apontada como ilegal foi a condução coercitiva do ex-Presidente Lula ocorrida na data de 

04 de março de 2016. Anteriormente à sua condução coercitiva, Lula já havia sido intimado em pelo 

menos outras 04 oportunidades para prestar esclarecimentos e sempre compareceu a todas as 

solenidades (Recurso Especial n 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES FINAIS, p. 67694). 

Na data de 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou em segunda 

instância a condenação do ex-Presidente Lula e aumentou sua pena para 12 anos e 01 mês de reclusão 

em regime fechado. Na decisão, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que 

costumam divergir entre si nos diversos processos da Operação Lava Jato (68% dos casos), decidiram de 

forma estranhamente unânime manter a condenação e aumentar a pena de Lula. O agravamento da 

pena de Lula foi mais rígido do que a média de outros condenados da Lava Jato (aumentaram em 32 

meses, e a média é 25 meses). Ainda, o processo de Lula foi julgado pelo tribunal em 6,5 meses, tempo 

recorde se comparado a qualquer outro caso do âmbito da Operação Lava Jato. Todas as comparações 

foram com apelações em segunda instância que tratavam de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, 

julgadas pela Oitava Turma, com relatoria de João Pedro Gebran Neto, o mesmo do processo de Lula 

(Época, 2018, p. 2-5).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nos autos do Caso do Triplex do Guarujá, o ex-Presidente Lula foi vítima de uma lawfare desenvolvida 

pelos julgadores e pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Essa perseguição política 

violou os direitos e garantias fundamentais de Lula, bem como o Estado Democrático de Direito. Assim, 

o processo deverá ser anulado e os agentes públicos responsabilizados. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1765139/PR. Relator Ministro Felix Fischer. 

Disponível em: <https://cpe.stj.jus.br/#/processo/201802342743>. Acesso em: 07 abr. 2020. 
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Época. TRF4 foi mais severo com Lula do que em outros 154 casos similares. 2018. Disponível em: 

<https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/02/trf4-foi-mais-severo-com-lula-do-que-em-outros-

154-casos-similares.html>. Acesso em: 30 mai. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ECONOMIA INFORMAL E O EMPREENDEDORISMO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Serro Algeri   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Cleide Fátima Moretto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo/Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis. 

 

INTRODUÇÃO: 

Informalidade, setor informal, economia subterrânea, ilegalidade, processo de informalidade, tem sido 

termos utilizados constantemente na literatura econômica internacional e nacional. Tendo como base 

a concepção mais ampla de economia informal (MORETTO; CAPACCHI, 2006) e sua expressividade na 

dinâmica produtiva e de emprego, o questionamento que se coloca é como o atual apelo observado no 

discurso dos formuladores de política econômica de muitas economias para o papel do 

empreendedorismo se identifica com os limites e as possibilidades presentes na economia informal. Um 

paradoxo que se coloca é saber se quem integra a economia informal vivencia uma estratégia de 

empreendedorismo ou apenas apega-se a uma tentativa mais próxima de garantir a sobrevivência. O 

objetivo da presente revisão integrativa é analisar a relação observada entre a economia informal e o 

empreendedorismo no contexto da dinâmica produtiva e do mercado de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho foi realizado em forma de uma revisão integrativa (BOTELHO et al., 2011, VIANNA et al., 

2013), como forma de reunir estudos empíricos ou teóricos, para fornecer uma compreensão mais 

abrangente de um fenômeno particular. Dentre as seis etapas previstas, a pergunta colocada foi: “Qual 

a relação observada entre a economia informal e o empreendedorismo no contexto da dinâmica 

produtiva e do mercado de trabalho?” Para responder ao questionamento, adotou-se como palavras-

chaves para a busca os termos trabalho, empreendedorismo e economia informal, em português, e 

work, entrepreneurship e informal economy, em inglês, por meio do operador and, nas bases de dados 

Capes, Econpapers e Jstor, no período entre janeiro de 2009 a dezembro de 2019. De um retorno inicial 
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de 364 artigos, realizadas as etapas de inclusão e análise dos artigos, resultaram 11 artigos recrutados. 

Os artigos recrutados possuem como característica os estudos empíricos, com menor foco para 

avaliações sistêmicas e com fontes secundárias de dados. Estiveram presentes nas abordagens 

utilizadas o contexto das atividades e de seus trabalhadores, as questões de ordem de política pública 

e normativas, as dificuldades enfrentadas e seus benefícios, a referência de gênero, além soluções para 

alguns problemas vivenciados por estes empreendedores/trabalhadores. A leitura em profundidade 

permitiu enquadrar os 11 artigos em 4 categorias de análise, quais sejam: a visão sistêmica e o contexto 

da economia informal, o empreendedorismo na economia informal não registrada as experiências da 

informalidade como possível atividade empreendedora e o empreendedorismo e a dinâmica 

empreendedora na economia informal. A revisão integrativa realizada permitiu identificar tendências 

de análise e particularidades que reforçam a importância de se estabelecer ou delimitar conceitos para 

evitar armadilhas ou reducionismos sobre a temática. Foi possível perceber que ainda há associações 

que reduzem a economia informal à ilegalidade, ou a um grupo de trabalhadores informais, 

descrevendo uma realidade de marginalização e exclusão. Todavia, grande parte dos artigos tratados 

procura abranger a heterogeneidade que o segmento envolve, também no sentido de questionar a 

inserção como escolha e não apenas como sobrevivência. De modo transversal, a perspectiva de gênero 

ganha espaço, sobretudo enquanto possibilidade de expansão de renda para os demais membros das 

famílias.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As discussões apresentadas permitem observar que a ilegalidade não é exclusividade da economia 

informal, na medida em que empresas do setor formal, de diferentes escalas, podem deixar de registrar 

operações e pessoas. Os estudos que integram a categoria dinâmica empreendedora na economia 

informal destacam o potencial de geração de trabalho e renda e de desenvolvimento em diferentes 

locais por meio do empreendedorismo, na economia informal.  

 

REFERÊNCIAS: 

BOTELHO, Louise Lira Roedel e et al. O método de revisão integrativa nos estudos organizacionais. 

Gestão e Sociedade, Belo Horizonte (MG), v. 5, n. 11, p. 121-136. 

GODFREY, Paul C. Toward a Theory of the Informal Economy. The Academy of Management Annals, v. 

5, n. 1, p. 231–277, June 2011. 

MORETTO, Cleide F.; CAPACCHI, Maristela. A (in)formalidade e o setor (in)formal para além do ilegal. 

In: MORETTO, Cleide F. (Org.). Trabalho e trabalhadores: significados e significâncias. Ijuí, RS: Editora 

Unijuí, 2006. p. 151-180. 

VIANNA, Cid M. M. et al. Modelos econométricos de estimativa da força de trabalho: uma revisão 

integrativa da literatura. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro (RJ), v. 23, n. 3, p. 925-950, 2013. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O SUPERENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES AGRAVADO 

PELA PANDEMIA DE COVID-19: A NECESSIDADE DE 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 3.515. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Vitória Vanzo   

COAUTORES: Dioni Peretti Comin 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o superendividamento dos consumidores e a sua 

consequente exclusão social. Para tanto, será abordado o princípio da dignidade humana previsto na 

Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. Busca-se verificar se houve um possível 

aumento no superendividamento em decorrência da pandemia de Covid-19, tendo em vista que em 

face da diminuição ou perda de renda, muitos consumidores não conseguem fazer frente às obrigações 

assumidas. Justifica-se a importância da pesquisa, tendo em vista que no Brasil existem cerca de 30 

milhões de superendividados, os quais, automaticamente, são excluídos do mercado de consumo. Dessa 

forma, será abordado o Projeto de Lei do Senado Federal 3.515 de 04 de novembro de 2015, como 

importante ferramenta de prevenção do superendividamento e consequente reinsersão social dos 

consumidores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição Federal de 1988 deu amplo respaldo à necessidade de o Estado promover a defesa do 

consumidor, visto que, além de consagrar este desiderato como um direito fundamental (art. 5º, XXXII), 

também o positivou como um princípio da ordem econômica nacional (art. 170, V). 

Dessa forma, objetivando efetivar tais preceitos constitucionais, emerge a Política Nacional das Relação 

de Consumo, instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, que consiste em uma norma de ordem 
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pública e função social, de origem claramente constitucional, com o fito de tutelar um determinado 

grupo social, reconhecendo, desse modo, a sua vulnerabilidade em relação às práticas de livre mercado 

(MARQUES, 2011, p. 616). Nesse sentido, estabelece em seu art. 4º, uma série de diretrizes para "o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo" (BRASIL, 1990). 

Embora o Código de Defesa do Consumidor tem como meta promover a dignidade da pessoa humana 

consumidora, e para tanto efetivar a educação para o consumo, não conseguiu obstar o advento do 

consumismo e da cultura de consumo. Fenômenos que surgem na década de 90 impulsionados pela 

estabilização da moeda e melhora na economia; pelo aumento de práticas de publicidade massiva por 

parte dos fornecedores, visando atingir o maior número de clientes e com isso criar novas demandas; e 

pela facilitação de acesso ao crédito consignado. Desse modo, à medida em que cresce o bem estar da 

sociedade, surge o superendividamento. (LEITE, 2018, p. 7 - 8). 

Este fenômeno pode ser entendido como "a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de 

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo 

existencial" (art. 54-A, § 1º PL 3,515). Nesta senda, assevera Vidal e Pompeu que, "tal fato se deve ao 

despreparo do consumidor em não ajustar o equilíbrio da balança financeira entre o que ganha e o que 

gasta" (2019, p.6), resultando, portanto, na sua exclusão social. 

Ademais, conforme estudo realizado pela Ordem dos Economistas do Brasil e do Instituto Capitalismo 

Humanista, e publicado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, até o final da pandemia de 

Covid-19, o número de superendividados deve aumentar dos atuais 30 para 42 milhões. Isso ocorre em 

face da diminuição ou perda de renda resultante da atual crise social.  

Destaca-se, como forma de mitigar o fenômeno do superendividamento, o PL 3.515, que está em 

tramitação no Congresso Nacional desde o ano de 2012, o qual tem por objetivo alterar o Código de 

Defesa do Consumidor, estabelecendo normas que visam concretizar a educação financeira dos 

consumidores, bem como promover a conciliação nos casos de superendividamento, objetivando 

alcançar a reinsersão social dos superendividados e consequente respeito à sua dignidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluindo, verifica-se que após a pandemia o número de superendividados terá um acréscimo de 12 

milhões de consumidores, que serão excluídos do mercado de consumo. Dessa forma, ressalta-se 

urgência na aprovação do PL 3.515, como forma de promover a reinserção social dos consumidores 

superendividados e por conseguinte promover o respeito a sua dignidade prevista na Constituição 

Federal e no Código de Defesa do Consumidor. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2017. 

_____. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Senado, 

2018. 
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LEITE, R. R. Superendividamento: políticas públicas formando consumidores e não cidadãos. Revista dos 

Tribunais, v. 116, 2018, p. 179 - 204, 2018. 

MARQUES, C. L. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. 

PONPEU, G. V. M.; FARIAS, M. É. C. A renegociação da dívida do consumidor superendividado sob a 

perspectiva da análise econômica do direito. Revista dos Tribunais, v. 122, 2019, p. 151 - 177, 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ATIVISMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO 

A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Andrieli Gonçalves  

COAUTORES: Maríndia de Oliveira Schneider 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao longo dos tempos, a sociedade vem passando por constantes transformações. Dentre essas 

mudanças, o conceito família e relacionamentos precisa ser reformulado com a orientação sexual de 

cada pessoa. Lembrando que essa orientação diferenciada não torna nenhum ser humano incapaz de 

pertencer a uma classe e nem de ser tratado com igualdade, sem distinções. 

Diante disso o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, chegou na corte através de ações 

movidas pelas associações LGBTQ+ (Associação Brasileira de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transgêneros, intersexos e queer) e Partido Popular Socialista, declarando a desigualdade aos direitos 

fundamentais e à liberdade para, assim, alcançar condutas não puníveis.  

Em julgamento o STF não possui legitimidade para criminalizar condutas. É fato contundente que o 

legislador não tem cumprido com o seu papel. Nesse caso, é necessário que outro cumpra. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A homossexualidade que atualmente é conhecida como uma forma de orientação sexual, a qual é 

conhecida pela atração ou ligação afetiva que determinada pessoa sente por outra, sendo essas pessoas 

classificadas como heterossexuais ou heteroafetivos, a relevância nestes termos é quando um homem 

se interessa por mulher ou mulher se interessa por homem. Quando o interesse é por uma pessoa do 

mesmo sexo, a pessoa é denominada homossexual.  

Com as mudanças estabelecidas, não poderia haver preconceitos e anormalidades, pois junto com o 

desejo da mudança do termo homossexualidade, também foi concretizado o comportamento do 
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homem e o apoio, como uma forma na qual o processo de tratamento de corpos, que passaria ao longo 

dos séculos por modificações.  

Houve décadas que a homossexualidade foi alvo de tratamento de cura, onde homossexuais foram 

tratados como anomalias sexuais, deficientes mentais, loucos, transtornados do juízo.  

A iniciativa da medicina é que a homossexualidade teria que ser estudada e observada e somente o 

Conselho Federal de Psicologia não caracterizou doença um ser humano possuir gênero homossexual, 

não devendo ser tratado como doente, com distúrbios relacionados a sexualidade, não havendo 

portanto proposta de cura e oportunizou a livre expressão para os homossexuais.  

Em determinado julgamento da criminalização da homofobia o ativismo judicial fez parte em questão 

onde se entende que o Poder Judiciário teve seu envolvimento, sendo que ao Poder Legislativo caberia 

resolver esses assuntos. Diante do exposto o STF acaba legislando em esfera que não é de sua 

competência, diante de uma omissão do Poder Legislativo. Além disso, esse tipo de discussão se 

alastraria por anos, o que a necessidade latente das vítimas não esperar. Mas, por outro lado afronta o 

ideário constitucional do princípio da legalidade lato e escrito sensu, o que tornou ilegítima a 

criminalização da homofobia por ativismo judicial.  

Assim sendo foi constatado que o STF não é casa do povo e que ele não deveria ser considerado ou 

utilizado como voz popular para julgar a criminalização da homofobia. O que seria necessária uma 

relativa cobrança direta aos poderes políticos, e exigida uma atuação efetiva destes.  

Por sua vez, os legitimados precisam ter maturidade jurídica, para suspender a condução a Suprema 

Corte de temas que não fazem parte de sua competência. Do mesmo modo se torna imprescindível a 

separação dos poderes, para que não sejamos vítimas de mais uma crise, no caso de uma possível falha 

da corte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O julgamento da criminalização da homofobia foi considerado relevante para determinados grupos 

homossexuais para assim conseguir punição de condutas sofridas pela sociedade. Mas levando em 

consideração a Constituição Federal e seus princípios, em relação ao julgamento da criminalização da 

homofobia, o STF não possui tal legitimidade para assim criminalizar certas condutas.  

 

REFERÊNCIAS: 

BORRILO, DANIEL. Homofobia história e crítica de um preconceito. Belo Horizonte. Editora: Autentica. 

2010. 

BORGES, Klecius. Terapia afirmativa: uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, 

lésbicas e bissexuais. São Paulo. Edições GLS.2009. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. Rio de Janeiro Atlas 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES, CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ANÁLISE REGIONAL (URUGUAIANA - RS). 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Bueno Eitelvein  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Felipe Cittolin Abal 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa tornou-se possível a partir da indagação acerca dos índices de mulheres, crianças e 

adolescentes traficadas. O estudo é desenvolvido por dados referentes ao  Município de Uruguaiana 

(escolhida em razão dos casos que serão analisados), uma cidade fronteiriça no Rio Grande do Sul, no 

Brasil. O objetivo geral é a análise do tráfico internacional de mulheres, crianças e adolescentes, 

reconhecendo os elementos norteadores de atração e exploração em Uruguaiana a partir de bibliografia 

existente e estudo de caso. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Município de Uruguaiana se destaca negativamente nos índices do tráfico de indivíduos. Alguns dos 

fatores de atração aos traficantes são as próprias características da cidade, eis que possui limites 

fronteiriços com a Argentina (ARG) e encontra-se muito próxima dos países Paraguai e Uruguai. É 

responsável pelo maior fluxo de entrada e saída entre os países próximos (aérea, ferroviária, rodoviária 

ou terrestre), possui grande rede de hotelaria, campus universitário, delegacia da polícia federal para 

emissão de passaportes, entre outros, neste sentido, as rotas do Mercosul passam preferencialmente 

por este Município. Destarte, é considerado um polo de escoamento de produção (SILVA, 2006, p. 32). 

A moderna estação aduaneira na localidade e o fluxo de pessoas deram espaço para que a mendicância 

surgisse através de bares, casebres e principalmente um local para comércio sexual. A exploração sexual 

significou o aliciamento de mulheres, crianças e adolescentes para o tráfico internacional de seres 

humanos. 
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No ano de 1997 foram constatados dois casos de aliciamentos para prostituição, o primeiro são 

mulheres que seriam enviadas para a região de Murcia na Espanha; e o segundo, o recrutamento de 

adolescentes para exploração sexual em Santa Luzia na ARG. Nestes casos, a organização criminosa 

brasileira com sua rede globalizada exporta as vítimas do tráfico de seres humanos para outros países. 

Em 1999, contrário dos dados acima, a organização criminosa ARG encaminhou mulheres e crianças 

para serem exploradas por meio da escravidão sexual no Brasil. No molde mencionado, é impreterível 

o reconhecimento do Brasil como polo de recebimento de vítimas do tráfico internacional de pessoas, 

além do mais, é revelado que o RS comporta sim esta prática ilícita, sendo este um dado ínfimo do que 

realmente deve ocorrer todos os dias na região. 

Conforme os dados de prisão em flagrante no Município, dois casos foram analisados durante o 

levantamento da pesquisa. O primeiro ocorreu em 2001 pelo delito de tráfico internacional de mulheres 

enviadas do Brasil para serem exploradas sexualmente na ARG; e o segundo aconteceu em 2004, 

também pelo delito de tráfico internacional de mulheres, mas agora as vítimas seriam encaminhadas 

para a Espanha. 

Em 2016, o STJ decidiu acerca do Recurso Especial nº. 1.178.177, caso em que um taxista transportou e 

uma mulher aliciou, três menores uruguaianas para realizarem prostituição em uma boate na ARG. 

Foram reconhecidos no recurso os elementos da realização do tráfico de adolescentes com o fim de 

exercerem a prostituição. 

É discernido que a organização criminosa atuante na região de Uruguaiana tem intensa cooperação com 

outros países, como a ARG, que deve ser entendida como o local de distribuição de pessoas traficadas. 

A Apelação Criminal, nº 0001084-79.2004.404.7103, expõe que “Tamara tentou ir para os EUA, 

passando por Uruguaiana, em direção a Buenos Aires, onde pegariam um avião para aquele país.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, muitas vezes a sociedade tem a falsa impressão de que o tráfico de pessoas é assunto para ser 

tratado em outros países/estados e não no nosso – Brasil/Rio Grande do Sul –, pensamento infeliz e 

equivocado,  deve haver maior discussão e conhecimento da população acerca desses dados, um tanto 

alarmantes. O Estado deve promover mecanismos de controle de fronteiras para que o crime 

organizado tenha dia a dia menos influência e capacidade de submeter pessoas às vontades do mercado 

de consumo. 

 

REFERÊNCIAS: 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Pesquisa ENAFRON Diagnóstico Sobre Tráfico de Pessoas Nas Áreas De 
Fronteira. Brasília, Ministério da Justiça, 2019. 

UNODOC, Relatório Global Sobre o Tráfico de Pessoas. Nações Unidas: Nova York, 2018. 

SILVA, Jacqueline Oliveira (org). Relatório: O Tráfico de Seres Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. 
Brasília: Ministério da Justiça, 2006. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O TESTAMENTO VITAL COMO GARANTIA DA MANUTENÇÃO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Leyter  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Renata Holzbach Tagliari 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a autonomia de vontade são princípios constitucionais 

constantemente utilizados para a garantia de inúmeros direitos dos cidadãos brasileiros, a partir disso 

questiona-se a aplicação destes princípios, na falta de legislação própria, no caso da realização de 

testamento vital, meio pelo qual se pode assegurar ao indíviduo um tratamento médico que possibilite 

uma morte digna.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

De início, é necessário compreender que o testamento vital ou biológico é considerado uma declaração 

unilateral de vontade da parte que se difere das demais espécies de testamentos, pois não possui o 

pressuposto principal para efetivação das disposições de última vontade qual seja o falecimento do 

testador, em outras palavras não é um ato causa mortis, posto que é um instrumento em que o 

indivíduo informa como deseja ser tratado no que tange as questões médicas quando não possuir mais 

capacidade física ou psíquica para tomar decisões (GONÇALVES, 2020, p. 325). Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves no testamento vital a pessoa manifesta o desejo de ser (ou não) submetida a determinado 

tratamento, na hipótese de se encontrar doente, em estado incurável ou terminal, ou apenas declara 

que não deseja ser submetida a nenhum procedimento que evite ou prolongue de forma artificial sua 

morte. (GONÇALVES, 2020, p. 325). Afora isso, cabe ressaltar que no presente estudo far-se-á uma 

distinção sobre a prática da eutanásia e da ortotanásia, a chamada morte correta, esta última objeto de 

enfoque do testamento vital, que busca não gerar no paciente maior sofrimento com o uso de 
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tratamentos médicos meramente protelatórios de uma morte já anunciada (TARTUCE, 2020, p. 461). 

Entretanto, tal testamento, ainda é de pouco conhecimento no Brasil, uma vez que ainda não possui 

regulamentação legislativa, apenas há a Resolução n°1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, em 

que é previsto sobre as “Diretivas Antecipadas de Vontade”, sendo consideradas segundo o artigo 

primeiro da resolução como “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo 

paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.”. Além disso, especifica que o médico 

levará em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente na tomada de decisões quanto 

ao tratamento e cuidados dispensados ao indivíduo. Desta forma, percebe-se a necessidade de 

regulamentação legislativa da prática, uma vez que garante ao indivíduo o exercício de sua liberdade de 

escolha, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois como decidido em 

julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citado por Paulo Tartuce “A Constituição institui o 

direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se 

submeter a tratamento ou cirurgia [...]” (TARTUCE, 2020, p. 466). Portanto, ainda é  preciso aprofundar 

a discussão acerca desta temática em busca de maiores esclarecimentos doutrinários e jurisprudenciais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com isso, pretende-se realizar o estudo do tema a luz dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana, do direito à vida e da autonomia de vontade, bem como realizar análise de pesquisa 

jurisprudencial nos Tribunais de Justiça, a fim de demonstrar a relevância de aprofundamento de estudo 

do tema na esfera jurídica.   

 

REFERÊNCIAS: 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n°1.995 de 09 de agosto de 2012.Dispõe sobre as 

diretivas antecipadas de vontade dos. Brasil. [S.1.]. Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=244750. Acesso: 29 de agosto de 2020. 

GONÇALVES, Carlo Roberto. Direito Civil brasileiro, v.7: direito das sucessões. 14. São Paulo: Saraiva, 

2020. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível  nº Nº 70054988266. 

Relator: Irineu Mariani. Porto Alegre, RS, 27 de novembro de 2013.  

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v.6: direito das sucessões. 13. Rio de Janeiro: Forense, 2020.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo (       ) Relato de Experiência (x) Relato de Caso 

 

NEM A PANDEMIA PARA! JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – POSTO 

UPF, OS DESAFIOS E ADAPTAÇÕES FRENTE A ATUAL 

REALIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Welter 

COAUTORES: Ana Caroline Lodi; Caroline Donato Comim 

ORIENTADOR: Professora Mestra Edimara Sachet Risso  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo busca apresentar e discutir uma ferramenta eficaz na resolução de conflitos simples: 

o Juizado Especial Cível. Antigamente conhecido como pequenas causas. O Juizado busca auxiliar a 

todos de maneira fácil e prática, sem necessidade de haver toda a processualidade de uma demanda 

jurídica, mas com toda a segurança que o judiciário transmite. O que muitos não sabem é que a 

obtenção desse auxílio está muito mais perto do que o imaginado, bem dentro de nossa casa, da nossa 

universidade.  

Assim como tudo ao nosso redor, fora preciso adaptações a nova realidade, seja ela uma realidade 

passageira ou fixa, ainda assim, uma realidade de precisa de enfretamentos. E, como não podemos 

parar, o Juizado Especial Cível – Posto UPF buscou as melhores ferramentas para atender aqueles que 

nele buscam seu apoio. O método utilizado na pesquisa foi o hipotético- dedutivo, baseando-se em 

pesquisas bibliográficas e trabalhos práticos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Juizado Especial Cível integra o poder judiciário, visando a promoção da solução de conflitos de menor 

grau de complexidade, possibilitando o ingresso de ações com valor de até 20 salários mínimos sem 
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advogado. Possui previsão legal na Lei 9.099/95, a qual estabelece todos os requisitos para a propositura 

de ações judiciais. O Juizado Especial Cível, conhecido dentro do cotidiano jurídico como JEC, vem para 

auxiliar a população no acesso à justiça.  

A Universidade de Passo Fundo, com seu vies comunitário, possui um convênio com o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, que resulta no JEC – Posto UPF. Localizado no Campus III, o Posto da UPF visa o 

atendimento ao público através de serviços prestados por alunos matriculados no curso de Direito da 

instituição, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Este projeto possibilita a sociedade, de maneira 

gratuita, uma forma de dirimir questões de maneira gratuita. Os alunos estão na frente de trabalho, 

fazendo parte de todo o processo, desde o atendimento as partes, as audiências de conciliação até 

movimentação processual. As atividades viabilizam aos acadêmicos, experiências práticas, de 

fundamental importância para inserção na vida corporativa dos alunos. 

O JEC – UPF está ativo desde 2000, completando neste ano 20 anos de história. No início do convênio, 

todos os processos movidos no JEC eram físicos. Porém, com a constante necessidade de evolução, no 

ano de 2015 foi implantado o processo eletrônico, sendo a primeira Vara da Justiça Estadual a ter em 

andamento o processo totalmente por meio eletônico.  

Com o distânciamento social sendo uma medida de segurança a saúde pública, fora preciso encontrar 

caminhos para atender a demanda que até então era exercida de de forma presencial. Assim, conforme 

aprovado pelo Senado Federal, o poder judiciário do Rio Grande do Sul, através do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

035/2020-CGJ, autorizou que as partes fossem intimadas por e-mail ou pelo aplicativo Whatsapp. Tal 

meio permite maior eficiência nas comunicações com as partes, pois, se comparado com antes, em que 

as intimações eram realizadas pelos Correios, as chances de a intimação ser eficaz são maiores, pois 

estamos todos logados ao whatssapp. 

Este novo meio trouxe ganhos para o processo, pois tornou os atos processuais mais céleres e ensejou 

uma economia processual, gerando menos custos com os meios digitais de atendimento. O número de 

mensagens não recebidas é infimo ao número de cartas de intimação que retornavam negativas por 

motivos de o destinatário não ser encontrado.  

Os meio eletrônicos fizeram valer os princípios dos Juizados. “Oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade são, a toda evidência, princípios fundamentais dos Juizados Especiais 

e devem ser tratados como tais para que possam cumprir adequadamente seu papel de orientação 

exegética” (ROCHA, 2019, pg. 22). A prática da intimação por meio eletrônico veio fortalecer e 

simplificar a realização das atividades jurisdicionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pandemia teve um impacto positivo na forma de condução dos atos processuais, trazendo inovação 
para o cartório do Juizado, de modo que este precisou se reinventar, buscar por outras vias para poder 
prestar um serviço de qualidade, objetivando sempre a clareza na sua relação com o público. Um novo 
futuro incia-se, frente a um presente que precisa de mudanças e a nós nos resta adaptar-se. 
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REFERÊNCIAS: 

ROCHA, Felipe Borring. Manual dos Juizados Especias Cíveis Estaduais: teoria e prática. 10 ed. São 

Paulo: Atlas, 2019.  

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9.099, 26 de setembro de 1995. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(  ) Resumo ( ) Relato de Experiência (X) Relato de Caso 

 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - POSTO UPF E O ACESSO À JUSTIÇA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caroline Donato Comim 

COAUTORES: Camila Welter; Ana Caroline Lodi 

ORIENTADOR: Professora Mestre Edimara Sachet Risso 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Com a promulgação da Constituição da República do Brasil de 1988 foi previsto em seu artigo 98, inciso 

I, a criação dos Juizados Especiais (BRASIL, 1988). Observando as exigências constitucionais, foi editada a 

Lei 9.099 de 1995, regulando os Juizados Especiais em nível estadual nas matérias cível e penal. A razão 

primordial para a criação dos Juizados Especiais foi “[...] a democratização da justiça, de forma a combater 

a litigiosidade contida e permitir que as causas com baixo valor econômico pudessem, a partir de então, 

ser apreciadas” (ROGÉRIO; COUTINI; DE SÁ, 2016, p. 299) e diante de um cenário de pandemia 

constatou-se a necessidade da atuação estatal em adaptar o sistema judiciário para atender a população 

e suas demandas. Dessa forma, o presente relato de caso visa apresentar como o poder judiciário se 

adequou à nova realidade, especialmente no Juizado Especial Cível – Posto da Universidade de  Passo 

Fundo.  O método utilizado na pesquisa foi o hipotético- dedutivo, baseando-se em pesquisas 

bibliográficas e experiências práticas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Orientados essencialmente pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da lei 9.099/1995, os Juizados Especiais 

estaduais estão em busca da conciliação ou transação. Os Juizados Especiais Cíveis atendem as causas 

de menor complexidade, sendo facultado a parte ser representada por advogado nas causas que não 

excedam a vinte vezes o salário mínimo nacional, como expressa o artigo artigos 3º e 9º da lei 9.009. Já 

os Juizados Especiais Criminais possuem competência nas infrações penais de menor potencial ofensivo, 

conforme artigo 60 da mesma lei. 
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Seguindo a busca pelo alcance de todos ao poder judiciário, a Universidade de Passo Fundo (UPF), em 

convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), abriu o Juizado Especial Cível 

(JEC) – Posto UPF, de maneira a fornecer atendimento gratuíto a toda população, com a finalidade de 

celeridade na resolução de litígios surgidos no dia a dia da população, de forma gratuita, sem  despesas 

processuais, nem verbas honorárias à parte sucumbente, facilitando o acesso à justiça. O convênio fora 

instaurando em 2000, completando 20 anos de atuação para com a comunidade neste ano. 

Os atendimentos no JEC - Posto UPF são realizados por estagiários, alunos da institução, orientados por 

professores que compõe o corpo docente da UPF. Da mesma maneira, são realizadas as audiências de 

conciliação, até então de forma presencial, no Campus III da UPF. Entretanto, no ano de 2020 o cenário 

mundial mudou, de modo a enfrentar a pandemia gerada pelo novo Coronavírus, em que a transmissão 

acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo, apresentando espectro clínico variando 

de infecções assintomáticas a quadros graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Perante esse cenário, foi 

preciso reduzir ao máximo o contato da população, sendo, então, decretada quarentena o que gerou a 

consequente suspenção de atendimentos presenciais e as audiências. 

Em uma busca ardua por adaptação dos atendimentos e audiências, a lei 9.099, que rege o JEC foi 

alterada, trazendo a possibilidade das audiências on-line no texto dos arts. 22 e 23 da referida lei. 

Conjuntamente com o TJRS, os funcionários responsáveis pela administração do JEC-Posto UPF e 

conciliadores, após reuniões, treinamentos, adaptaram-se ao novo sistema de audiências fornecido pelo 

TJRS, retomando as audiências no início de Junho de 2020, de forma 100% on-line. Inicialmente, as 

audiências realizadas foram aquelas em que as partes eram representadas por advogados, devido a 

maior facilidade de adptação dos advogados a nova sistemática, e posteriormente, após o êxito nas 

audiências de conciliação telepresencial estão sendo realizadas audiências em que não há representação 

de advogados, abrangindo assim todas as cearas de necessidades da população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A rápida adaptação foi necessária para que o acesso à justiça não fosse barrado, resguardando o direito 

de todos a ter sua demanda atendida pelo poder judiciário. Sem medir esforços a UPF e o TJRS adaptaram 

todo o atendimento e audiências presenciais para o atendimento on-line, sem que as partes restassem 

prejudicadas. O JEC - Posto UPF mantem-se de forma continua se adaptando a nova realidade, sempre 

em prol da sociedade e o acesso à justiça. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MUDANÇA DO CENÁRIO CONSUMERISTA E A 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DURANTE E PÓS A 

PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caroline Ebertz  

COAUTORES: Jovana De Cezaro 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa visa analisar o fenômeno do consumo e os efeitos que provoca no âmbito 

socioambiental, mormente no período de pandemia da COVID-19.  Justifica-se a importância da 

pesquisa pois, ao longo do tempo, o consumo cedeu espaço ao consumismo, termo que designa o 

consumo excessivo não pautado pelas necessidades vitais, mas sim, pelo desejo insaciável por novos 

bens, que é fomentado pela publicidade. Assim, objetiva-se compreender o consumismo  e sua relação 

com a perspectiva de proteção ambiental, em especial, para desafiar o tempo de reposição dos recursos 

naturais e os limites de degradação ambiental suportáveis. Ainda, relatar as alterações de consumo 

ocorridas no cenário pandêmico e investigar a necessidade de manter no pós pandemia as 

transformações positivas adotadas que apoiam a sustentabilidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e o mundo requereu a adoção de medidas sanitárias que 

retardassem o contágio pelo vírus. Dentre essas medidas, citam-se o isolamento social e as restrições 

do funcionamento de estabelecimentos, o que levou a queda na renda da população, devido a um alto 

índice de desemprego e diminuição das movimentações financeiras. Esses fatores, propícios a uma crise 

econômica (que terá seus efeitos mais notórios no pós pandemia), afetaram de forma drástica o 
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consumo de produtos e serviços no país, em virtude da necessidade dos cidadãos planejarem seus 

gastos e refletirem sobre a responsabilidade socioambiental, através do ato de consumir. 

Dessa forma, desde o início da calamidade, foram perceptíveis as alterações nos índices de consumo. 

As estatísticas apontam para um aumento nos setores que oferecem produtos e serviços de curto prazo 

e suprimento de necessidades vitais, principalmente no início do isolamento social, como o setor 

alimentício, de bebidas e transmissores de energia. Ainda, as doações aumentaram 192% no período, 

evidenciando a mudança comportamental dos cidadãos (NAKAGAWA, 2020). Em contrapartida, os 

ramos de aviação, turismo, veículos, restaurantes, vestuário e indústria registraram redução, em razão 

da queda da demanda. Nesse sentido, conclui-se que, em geral, houve uma queda nas relações 

consumeristas, e, principalmente, consumistas, visto que os setores mais afetados pela pandemia são 

aqueles que satisfazem o bem-estar e o desejo dos consumidores, como o de vestuário, por exemplo, 

cujas compras geralmente eram feitas pelo impulso e agitação do cotidiano. 

Desse modo, observa-se nesse período de pandemia o aumento do consumo consciente, novos hábitos 

adotados, como o planejamento das compras, minimizando o consumismo; a valorização dos 

empreendedores locais; a pesquisa sobre os princípios das empresas, certificando-se de que realiza 

doações, participa de campanhas, adota padrões sustentáveis, entre outros; as compras para curto 

prazo, diminuindo o excesso e a escassez do produto no mercado, dentre outras medidas, que 

acarretam em uma versão consumerista mais sustentável, uma vez que evitam a ascensão de empresas 

despreocupadas com as causas sociais e ambientais, o financiamento de mão de obra escrava, o 

descarte desmedido e a compra impulsiva de produtos que geram impactos ambientais desde a 

extração da matéria-prima até o transporte para a comodidade do lar (FRANZOLIN, 2018). 

Assim, o estilo de vida dos consumidores foi repensado e os benefícios dessa ação são múltiplos, tanto 

para o meio ambiente, como para a sociedade. A sustentabilidade, enfatizada pela Declaração do Rio-

92, alcançou um grande número de adeptos em um curto período de tempo, e a tendência é de que 

continue crescendo após o fim dessa crise sanitária, pois a crise climática e econômica ainda se mostram 

como uma grande mazela ao planeta, e este não suportará a continuidade da alta demanda de recursos 

proveniente do consumismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o consumo consciente se mostra como a alternativa de conciliar o ato de consumir e o 

respeito ao meio ambiente. O período de pandemia proporcionou que as pessoas venham a aderir a 

novos hábitos, aprendendo que suas pequenas e novas atitudes influenciam no bem estar do coletivo, 

no presente e no futuro. Com isso, essa nova forma de consumir reflete uma preocupação com a 

sustentabilidade e respeito para com a atual e futuras gerações. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE: UMA ALTERNATIVA 

PARA O CONFORTO AMBIENTAL EM EDIFICAÇÕES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caroline Lerin 

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Rodrigo Carlos Fritsch 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento econômico e a melhoria do padrão de vida da população nos últimos anos 

incrementaram o consumo de energia nos edifícios. A climatização é responsável por boa parte dessa 

demanda, o que evidenciou a necessidade da busca por alternativas para o aumento da eficiência 

energética nas edificações. Dessa forma, avanços tecnológicos como os Materiais com Mudança de Fase 

(PCMs), apresentaram novos caminhos para a obtenção do conforto térmico com maior eficiência 

energética. 

Este trabalho tem por objetivo analisar o potencial do uso dos PCMs para a redução da demanda 

energética nos edifícios. Para tal pesquisa, utilizou-se o método bibliográfico para a exploração do tema. 

A abordagem desta temática se justifica pelo fato de as fontes de energia tradicionais não serem mais 

suficientes para comportar as demandas energéticas da sociedade, exigindo assim, o uso de técnicas 

complementares para reduzir o consumo energético e obter conforto térmico do ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A comercialização de PCMs é relativamente nova, porém pouco difundida no Brasil. Atualmente, estes 

materiais são encontrados em formas e temperaturas de mudança de estado variadas e já possuem 

diversos usos (MAJOLO, 2015). Os PCMs são integrados tanto no setor doméstico quanto no industrial 

e suas aplicações variam desde a refrigeração de eletrônicos até mesmo na composição de têxteis. Seu 
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uso em edificações é o que mais se destaca, já que pretende apresentar um ambiente com conforto 

térmico e reduzir os gastos de energia elétrica (COSTA, 2014). 

Os materiais de mudança de fase funcionam como armazenadores de energia térmica, ou seja, calor, 

estes materiais sofrem mudanças de estado físico dependendo das condições em que são expostos. 

Dessa forma, com o aquecimento do ambiente, o material passa do estado sólido para o líquido, 

absorvendo calor. O oposto ocorre com o resfriamento do ambiente, em que o material passa do estado 

líquido para o sólido, liberando calor. Por consequência, possibilitam o conforto térmico do ambiente 

(MAJOLO, 2015). 

 Os PCMs mais conhecidos são os orgânicos e os inorgânicos. Em relação aos orgânicos, são compostos 

por parafínicos e não parafínicos, estes não são corrosivos, são recicláveis e possuem alta taxa de 

cristalização, porém são inflamáveis. Já os inorgânicos, incluem sais hidratados e metais, estes não são 

inflamáveis e possuem alta condutividade térmica, porém são corrosivos e apresentam instabilidade 

térmica (COSTA, 2014).  

Os principais métodos de contensão de matérias de mudança de fase são a incorporação direta, a 

imersão e o micro e o macro encapsulamento. No primeiro método, o PCM é acrescentado diretamente 

no material no processo de produção, entretanto diversos materiais apresentam incompatibilidade. No 

segundo método, o material produzido é submerso em material de troca de fase fundido, porém esse 

processo apresenta pouca durabilidade. No terceiro método, o material de mudança de fase é 

encapsulado, isso evita a incompatibilidade com o material no qual está sendo incorporado (COSTA, 

2014). 

Em edificações, a mudança de sólido para líquido é a mais utilizada, apesar de não armazenar tanto 

calor quanto outras, tem menor variação de volume. Além disso, os materiais de mudança de fase 

podem ser aplicados nas paredes e nos forros, auxiliando na redução das flutuações de temperatura. 

Porém, dependedo do clima da região é necessário escolher o tipo de PCM com a temperatura 

adequada (COSTA, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, é possível observar que os materiais de mudança de fase são uma alternativa plausível para a 

redução do consumo de energia na climatização de ambientes. Contudo, existem vários tipos de 

materiais e cada um com suas características próprias, vantagens e desvantagens. Assim, é preciso que 

este assunto seja analisado de forma mais aprofundada para se obter a melhor escolha para cada uso.  
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SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

 

Fig. 1.3. Armazenamento de calor como calor latente para o caso de mudança de fase sólido-líquido. 

 

Fonte: Mehling, Harald; Cabeza, Luisa F. Heat and Cold Storage With PCM. 2008. Livro. 
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Fig. 2.2. Classes de materiais que podem ser usados como PCM e sua faixa típica de temperatura de 

fusão e entalpia de fusão. 

 

Fonte: Mehling, Harald; Cabeza, Luisa F. Heat and Cold Storage With PCM. 2008. Livro. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIREITO AO ESQUECIMENTO: O CONFLITO ENTRE A 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE E A 

LIMITAÇÃO DA GARANTIA DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cecília Rosa Weiler  

COAUTORES:    

ORIENTADOR: Vanderlise Wentz Baú 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em uma sociedade de informação, questões ligadas à intimidade e à vida privada se confrontam com a 

liberdade de expressão e informação. Impõe-se, diante desse cenário, a ponderação dos interesses e 

direitos em conflitos. É nesse sentido que surge a discussão acerca da aplicação do direito ao 

esquecimento. 

Reconhecido recentemente como fundamento da dignidade da pessoa humana, por meio do enunciado 

531 da VI Jornada de Direito Civil, o direito ao esquecimento consiste em um direito que os indivíduos 

possuem, a fim de impedir que fatos pretéritos de suas vidas sejam propagados na sociedade por 

período indeterminado. 

O presente trabalho busca discutir o reconhecimento do direito ao esquecimento, dando-se ênfase ao 

conflito entre a proteção dos direitos de personalidade e a limitação da garantia do acesso à informação, 

defendendo a aplicação do sistema de ponderação de valores. Dito isso, salienta-se que para alcançar 

os objetivos propostos, a metodologia utilizada foi bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em uma sociedade ultraconectada impõe-se o debate sobre os mecanismos virtuais que têm o potencial 

de ofender os direitos de personalidade, atentando-se ao fundamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 
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A Constituição Federal, ao inciso X, artigo 5º, tutela a privacidade, contemplando a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Tais direitos estão intrinsecamente relacionados ao 

direito à vida, notadamente em face de sua segunda acepção, qual seja o direito a uma vida digna 

(MASSON, 2019, p. 261). 

Em que pese haja uma considerável preocupação com a proteção dos direitos supramencionados, há 

de se observar a impossibilidade de obstrução das liberdades alheias, a fim de se permitir o livre 

exercício ao direito à liberdade de expressão e o acesso à informação. 

No Brasil, o direito à liberdade de expressão está previsto constitucionalmente ao artigo 5º, inciso IV, 

que assegura a proteção da exteriorização da opinião, bem como a vedação à censura prévia (MASSON, 

2019, p. 296). 

O direito à informação, por sua vez, encontra-se garantido à essência do Estado Democrático de Direito 

e é assegurado através do artigo 5º, inciso XIV, da Magna Carta (CASTANHO DE CARVALHO, 1999). 

Destarte, a amplitude da Constituição Federal ao tratar dos direitos da personalidade provoca 

dificuldades no acompanhamento das transformações relacionadas à evolução constante dos meios de 

comunicação, pelo legislador. Diante desse cenário, adentra-se no debate acerca do reconhecimento 

do direito ao esquecimento.  

O direito ao esquecimento consiste na pretensão das pessoas de que informações que lhes dizem 

respeito, especialmente àquelas ligadas aos seus direitos de personalidade, não sejam mais divulgadas, 

de modo a impedir que sejam objeto de acesso por parte de terceiros, ou, pelo menos, que o acesso a 

tais informações seja dificultado, propiciando uma espécie de esquecimento no corpo social (SARLET, 

2015). 

No Brasil, o direito ora em voga assume a posição de direito fundamental, compreendendo, portanto, 

a proteção da vida privada, da intimidade, da honra e da imagem, e promovendo, por conseguinte, a 

proteção e promoção da personalidade em suas múltiplas facetas.  

Por um lado, entende-se que o Enunciando 531 da VI Jornada de Direito Civil é perfeitamente cabível, 

considerando que a legislação pátria ampara a imagem, a vida privada e a intimidade, estendendo-se às 

informações pessoais do indivíduo (RODRIGUES, 2017). 

Em contraposição, vozes se levantam preocupadas com a possibilidade de censura, de ofensa à 

liberdade de imprensa e de informação e de ofensa à memória e à história (LIMA, 2013).  

Estar-se-á perante um autêntico conflito de direitos fundamentais, quais sejam a dignidade da pessoa 

humana, representada pelo direito ao esquecimento, e o direito à liberdade de expressão e a garantia 

do acesso à informação. É necessário buscar uma solução que implique menos prejuízo, pois a 

aplicabilidade de um direito não implica a exclusão do outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nesse contexto, mister se faz o sopesamento dos direitos fundamentos aparentemente em conflito. 

Não se trata de substituir a garantia do acesso à informação pelo esquecimento, mas de impedir que a 

liberdade de expressão transpasse a esfera de proteção dos direitos de personalidade, observando-se 

o princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A NECESSIDADE DE CONCRETIZAR O DIREITO À INFORMAÇÃO 

PARA PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE VOLTADO AO 

PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Claudia Denise Vizioli.  

COAUTORES: Edgar Luiz Boeira. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Campus Casca. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo analisa a relação existente entre o direito à informação e as diretrizes da Política 

Nacional das Relações de Consumo, visto que o direito à informação se constitui uma importante 

ferramenta de equilíbrio e igualdade entre as partes integrantes de uma relação de consumo, 

especialmente, em uma sociedade consumista e capitalista como a atual. A concretização de tal direito 

possibilita ao consumidor efetuar a escolha livre e consciente daquilo que pretende adquirir, 

atenuando, dessa forma, sua vulnerabilidade informacional. Justifica-se a importância da pesquisa, uma 

vez que o atual consumismo desenfreado acarreta sérios problemas ao meio ambiente. Nesse sentido, 

objetiva-se compreender o direito à informação e sua efetivação, bem como o paradigma da 

sustentabiliade e a conscientização das pessoas, no que tange à mudança de hábitos para construir um 

futuro sustentável. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O consumismo, juntamente com a crescimento populacional, faz com que os recursos naturais sejam 

cada vez mais degradados no planeta Terra. Logo, surge a necessidade de mudar o paradigma da 

sociedade atual, implementando, para tanto, o conceito de desenvolvimento sustentável, objetivando, 

com isso, conscientizar a população sobre os impactos ambientais que são causados ao planeta. Dessa 

forma, a sustentabilidade existe para garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações, 
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combinando interesses ecológicos, culturais e sociais, quebrando o estigma de que valores econômicos 

ditam a regra (GOMES, 2006, p. 29). 

As relações de consumo, que se formam com a presença de um consumidor e um fornecedor, que 

transacionam entre si produtos ou serviços, fazem parte do cotidiano de todo o ser humano e são 

regulamentadas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem por objetivo proteger a 

parte vulnerável desta relação (NUNES, 2019, p. 119). 

Nesse sentido, Filomeno explica que o Código de Defesa do consumidor, “muito mais do que um 

conjunto de normas inovadoras, em diversos aspectos do direito, é muito mais uma filosofia de ação”. 

Isso, porque “traça uma política ou um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas para que o 

consumidor seja efetivamente protegido e defendido”. Dessa forma, o art. 4º, do CDC, se afigura o 

espírito da norma, “no sentido de que se visa a atender não apenas às necessidades dos consumidores 

e respeito à sua dignidade – de sua saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, 

melhoria de sua qualidade de vida –, como também à imprescindível harmonia” das relações 

consumeristas (2007, p. 15). 

Nesta senda, o referido diploma legal, estabelece em seu artigo 6º, um rol de direitos básicos inerentes 

aos consumidores, destacando-se, dentre eles, como sendo o de maior repercussão cotidiana, o direito 

à informação, cujo seu objetivo é mitigar a disparidade existente entre consumidor e fornecedor em 

relação às características técnicas dos produtos e serviços postos no mercado. Além disso, estabelece 

que o conteúdo da informação transmitida ao consumidor, para ser considerado eficaz, deve ser 

transmitido de tal forma que proporcione o entendimento adequado ao consumidor, fazendo com que 

este adquira os produtos ou contrate serviços adequados e necessários (MIRAGEM, 2013, p. 192 - 193). 

Nesse sentido, a eficácia do direito à informação, além de concretizar os preceitos da Defesa do 

Consumidor, também se mostra uma importante ferramenta para promover o consumo sustentável, 

visto que os consumidores devidamente informados conseguem participar de forma mais equilibrada 

nas relações de consumo e tem condições de identificar o que é realmente de sua vontade ou 

necessidade. O método de pesquisa utilizado é o hermenêutico, e a forma de pesquisa a bibliográfica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que se faz necessária uma mudança nos paradigmas da sociedade em relação ao 

atual consumismo, haja vista os inúmeros prejuízos causados ao meio ambiente em decorrência dessa 

prática. Desse modo, é mister efetivar o direito à informação, visto que se trata de um importante 

mecanismo para formar consumidores conscientes e, por conseguinte, promover o consumo 

sustentável, que culmina na garantia de uma vida digna à toda a sociedade.   

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A DA IDEOLOGIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NAS 

DECISÕES DE PRONÚNCIA NO TRIBUNAL DO JÚRI: O 

DISCURSO MACULADO PELA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cristian Cansi Ribeiro  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Doutora Josiane Petry Faria 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa analisar o discurso do in dubio pro societate aplicado às decisões de pronúncia 

no Tribunal do Júri, frente ao modelo constitucional do processo penal, que tem por objetivo assegurar 

as garantias fundamentais do réu, consagrando, como princípio de maior relevância, a presunção de 

inocência, cujo corolário lógico é o in dubio pro reo. 

Justifica-se a importância da pesquisa em face da necessidade de verificar se o in dubio pro societate 

está de acordo com os ditames constitucionais, já que este discurso determina que a dúvida seja 

resolvida em desfavor do réu e tendo em vista que a Lei Maior tem como objetivo a proteção das 

garantias fundamentais. Ademais, o estudo se mostra importante face o aumento dos crimes dolosos 

contra a vida em tempos de COVID-19. 

Assim, objetiva-se analisar o fundamento jurídico da aplicação do in dubio pro societate na decisão que 

põe fim à primeira fase do procedimento do Júri, defrontando-o com o princípio da presunção de 

inocência.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, com procedimento 

dividido entre a instrução preliminar e o julgamento em plenário (BADARÓ, 2016, p. 651). Ao final da 
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instrução preliminar, o juiz avalia a admissibilidade da acusação, e, entendendo-a viável, proferirá uma 

decisão de pronúncia, enviando o réu a julgamento (LOPES JR., 2018, p. 791). 

Veja-se que no processo penal deve ser observado o princípio da presunção de inocência, que é “o 

princípio reitor do processo penal”. Desse modo, a convicção do juiz deve ser formada no contraditório, 

em um sistema acusatório, ausente o ativismo judicial, devendo apenas o órgão acusador suportar o 

ônus probatório. Além disso, a presunção de inocência impõe que a dúvida seja resolvida com a 

aplicação do in dubio pro reo (LOPES JR., 2019, p. 81 e 318). 

Entretanto, na primeira fase do rito do Júri, quando cabe ao juiz analisar se envia o acusado a julgamento 

pelos jurados, firmou-se o entendimento de que o in dubio pro reo não é o princípio que impera. A ideia 

é que o julgador decida orientado pelo “interesse da sociedade”, pronunciando o réu caso tenha dúvida 

de seu envolvimento no crime, aplicando o famigerado discurso retórico do in dubio pro societate 

(LOPES JR., 2019, p. 714). 

Todavia, como aduz Rangel, “o in dubio pro societate não é compatível com o Estado Democrático de 

Direito, onde a dúvida não pode autorizar uma acusação”, pois não há preceito legal que tenha 

autorizado ou admitido a aplicação deste discurso e especialmente porque quem julgará o caso são sete 

jurados leigos, que decidem com base na íntima convicção, tornando-se arriscado o julgamento para o 

réu (2019, p. 183 e 1006).  

Outrossim, a aplicação do in dubio pro societate impõe ao acusado o dever de provar a sua inocência, 

operando uma inversão do ônus da prova. Apesar disso, este discurso, há muito vem sendo aplicado 

amiúde nas decisões de pronúncia, como na Comarca de Casca, onde, entre 2006 e 2014, de 12 

pronúncias analisadas, todas aplicaram o in dubio pro societate (RIBEIRO, 2020, p. 39), e na recente 

decisão do STJ, no REsp n.º 1.840.262, de 16/06/2020, que entendeu pela aplicação do referido discurso, 

sob o argumento de que a pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. 

A incidência deste discurso revela-se ainda mais perigosa com a pandemia de COVID-19, considerando 

que, mesmo em isolamento, os índices de homicídios e feminicídios no Brasil aumentaram em relação 

aos do ano passado, conforme constatou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em maio e 

junho de 2020. Os envolvidos nestes crimes, acaso indiciados pela autoridade policial, serão submetidos 

ao procedimento do Tribunal do Júri. 

Assim, se houver dúvida quanto à autoria ou materialidade do crime ao final da primeira fase do rito do 

Júri, a melhor solução é aplicar o in dubio pro reo e absolver ou impronunciar o acusado, ou, ainda, 

desclassificar a infração penal, a depender do caso (LOPES JR, 2019, p. 714). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que para proteger o princípio da presunção de inocência e o caráter garantista do processo 

penal, estabelecidos pela Constituição Federal, quando houver dúvida acerca da autoria ou 

materialidade do crime, no juízo de admissibilidade da acusação, deverá o juiz aplicar o in dubio pro 

reo, com a consequente impronúncia ou absolvição do acusado, ou, ainda, a desclassificação da infração 

penal, conforme o caso, rechaçando  a incidência do in dubio pro societate. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONCILIADORES FRENTE ÀS MUDANÇAS NECESSÁRIAS PARA 

A GARANTIA DO ACESSO DAS PARTES À JUSTIÇA EM TEMPOS 

DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniel de Moraes Lago.  

COAUTORES: Vinícius Francisco Toazza 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo refere-se ao trabalho que os conciliadores estão desenvolvendo no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis. O objetivo é apresentar as mudanças que fizeram-se necessárias para que as 

pautas de audiência até então atrasadas, fossem vencidas e para que os atendimentos até então 

restritos a partes com advogados de forma síncrona se estendesse as partes de modo em geral, 

principalmente às hipossuficientes. Objetiva-se também demonstrar quais os métodos utilizados com a 

alteração da Lei 9.099/95 para garantir o acesso a pauta de audiência de conciliação em tempos de 

isolamento social. Audiências estas, que, em um primeiro momento, como forma de teste eram 

realizadas através do google meet apenas para as partes com advogado constituído nos autos e que 

hoje, são realizadas para ambas através do sistema sugerido pelo CNJ, o “CISCO WEBEX MEETINGS”. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 No início do isolamento, causado pela patologia Covid-19 (vírus Sars-CoV-2), audiências até então 

designadas foram canceladas deixando as partes e os conciliadores no aguardo do fim da quarentena 

para que fossem redesignadas e voltassem ao normal. Todavia, como se passou muito tempo e o fim 

que ainda encontra-se distante, tornou-se um empecilho uma vez que, as pautas encontravam-se 

abarrotadas e sem data para serem realizadas, pois o único meio era de forma presencial. Como o 

acesso à justiça não poderia ficar refém da espera e não era possível colocar a saúde das pessoas em 
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risco, ocorreu alteração na lei dos juizados, onde através da redação da LEI 13.994 de 2020, incluiu-se o 

§2º no art. 22 da lei 9.099/95, permitindo a realização das audiência de forma não presencial. 

Com a nova possibilidade, buscou-se formas que tornassem viáveis a realização. Desta forma, como 

teste, ocorrera às conciliações apenas com as partes que possuíam advogados constituídos nos autos 

através do Google Meet. Chegado o horário, ambas entravam através do link da sala disponível na 

intimação e após iniciar a gravação da mesma, o conciliador iniciava a tentativa de conciliação entre as 

partes de forma virtual. Não era a solução perfeita, porém, nem todas as partes ficariam reféns da 

espera.  

Realizadas com êxito em um primeiro momento, surgira um novo problema, como realizar com partes 

hipossuficientes que não possuíam e-mail, algo que é normal em relação ao público usuário do JEC e 

que teriam maiores dificuldades para utilizar as ferramentas do Google Meet. Sendo assim, começou-

se um novo treinamento com os conciliadores para aprendizagem e compreensão das funcionalidades 

do sistema “CISCO WEBEX MEETINGS” que foi autorizado pelo CNJ através da Resolução Nº 314 de 

20/04/2020, nos termos do Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, por não necessitar de e-mail e 

ser possível acessá-lo sem maiores dificuldades. Atualmente as conciliações, inclusive com as partes que 

não têm condição de contratar os serviços de um advogado, são realizadas por este, garantindo a 

aplicação do princípio da igualdade entre as partes sem haja prejuízos em direitos garantidos pela Carta 

Constitucional de 1988.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por conseguinte, com as situações adversas que estão ocorrendo, começa a se trilhar um novo caminho 

em relação às mudanças necessárias para garantir o acesso de todos a um julgamento justo e célere; 

sem que haja obstáculos para as partes que não vivem a realidade de quem está completamente ligado 

às tecnologias que esta nova era digital requer.    

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Lei.9099.95 disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm acesso em: 08. 
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Brasil. Lei. 13.994.2020 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2020/Lei/L13994.htm#art1 acesso em 08 agosto 2020. 

Brasil. Resolução CNJ n. 314.2020 disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283 acesso em: 

23 agosto 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MITIGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DURANTE 

A PANDEMIA DE COVID-19: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 925 E 948. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Dioni Peretti Comin.  

COAUTORES: Bárbara Vitória Vanzo. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as diretrizes nacionais da defesa do consumidor, para 

investigar o possível retrocesso nos direitos do consumidor, em face do agravamento de sua 

vulnerabilidade em decorrência de algumas ações governamentais adotadas durante o atual estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/20. Para tanto, serão analisadas as 

Medidas Provisórias 925/20 e 948/20 que foram editadas com o fito de disciplinar determinadas 

relações de consumo durante o período de pandemia provocado pela Covid-19. Justifica-se a 

importância do presente estudo, tendo em vista que a vulnerabilidade presumida pelo Código de Defesa 

do Consumidor foi agravada pelos efeitos provocados pelo coronavírus, logo faz-se mister verificar se 

os atos governamentais adotados neste momento fortalecem ou mitigam os preceitos da Política 

Nacional de Defesa do Consumidor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a defesa do consumidor como um direito fundamental, 

insculpido em seu artigo 5º, XXXII, incumbindo ao Estado a sua promoção (BRASIL, 1988). Para tanto, 

com objetivo de concretizar este desiderato, surge no ordenamento jurídico brasileiro, o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), que se constitui um diploma jurídico de ordem pública e interesse social, 

encontrando fundamentação para esta característica em sua própria origem, visto que consagra e 
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regulamenta um direito fundamental, o qual tem por objetivo promover a concretização de uma ação 

positiva do Estado (MIRAGEM, 2013, p. 58). 

Nesse sentido, pondera Filomeno que tal Código " traça uma política ou um conjunto de diretrizes que 

devem ser seguidas para que o consumidor seja efetivamente protegido e defendido" (2014, p. 16). 

Nesta senda, insta destacar a inportância do artigo 4º do CDC, que figura como diretriz fundamental na 

interpretação de todo Código, pois além de promover a dignidade da pessoa humana consumidora, 

também consagra a sua vulnerabilidade no mercado de consumo como um importante princípio 

regulamentador das relações consumeristas (MARQUES, 2011, p. 618). Ademais, disciplina uma gama 

de diretrizes para que o Estado promova ações governamentais com o fito de garantir a proteção efetiva 

do consumidor (BRASIL, 1990). 

Contudo, durante o período da pandemia de Covid-19, houve considerável supressão aos direitos 

positivados no Código de Defesa do Consumidor, mormente em decorrência do agravamento da 

vulnerabilidade presumida ao consumidor, em face da diminuição ou até mesmo perda de renda, bem 

como pelo advento de algumas ações governamentais.  

Destaca-se, portanto, a edição das Medidas Proiovisórias 925/20 e 948/20, ambas com o desiderato de 

regulamentar determinadas relações de consumo durante a pandemia. A primeira disciplina o prazo de 

doze meses para o reembolso de valor relativo à compra de passágens aéreas, bem como possibilita a 

conversão do valor em creditos para utilização em voos futuros no prazo de doze meses do voo 

contratado (BRASIL, 2020).  

Já a segunda, proporciona ao fornecedor, uma gama de opções alternativas para os cancelamentos de 

reservas ou eventos promovidos pelos setores de turismo e cultura, possibilitando, inclusive, a não 

obrigatoriedade de reembolso ao consumidor. Ademais, prevê que na impossibilidade de acordo entre 

as partes, reletivo ao ressarcimento, este pode ser efetuado em até doze meses - com a devida correção 

monetária - contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 06/2020 (BRASIL, 2020). 

Dessa forma, é importante ressaltar que o conteúdo ora analisado contraria os preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor, mitigando seus efeitos em determinadas relações consumeristas. O método de 

abordagem será o hermeneutico e a pesquisa será bibliográfica, por meio de obras clássicas e recentes 

sobre o tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluindo, verifica-se que as ações governamentais relativas ao direito do consumidor adotadas no 

período de pandemia, consubstanciadas pelas Medidas Provisórias 925 e 948, contrariam os preceitos 

constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, promovem o desrespeito à própria 

dignidade dos consumidores, na medida que afastam a obrigação do fornecedor efetuar o 

ressarcimento de forma imediata nos casos em que ocorrer o cancelamento de determinadas relações 

de consumo. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo  (   ) Relato de experiência  (   ) Relato de Caso 

 

A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E A ADI 6298 MC / DF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Djulia Dutra Scheffler. 

ORIENTADORA: Doutora Gabriela Werner Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A audiência de custódia consiste em apresentar o preso a um juiz de direito tendo em vista a prisão de 

flagrante, no prazo de 24 horas da comunicação deste, ou nos casos em que há mandado de prisão 

cautelar ou definitiva expedido, a fim de que este seja ouvido pela autoridade judicial competente sobre 

as circunstâncias em que se realizam sua prisão ou apreensão, conforme artigo 1° da RESOLUÇÃO 213, 

DE 15/12/2015 do CNJ (BRASIL, 2015). 

Nesta audiência o juiz irá analisar se não houve nenhuma ilegalidade no tocante a prisão, podendo haver 

a manutenção da mesma ou ser concedida a liberdade provisória, bem como se não houve excessos no 

ato da prisão, como tortura ou maus tratos. Entretanto, nosso ordenamento jurídico ainda possui 

lacunas em relação ao tema, permitindo que a mesma seja realizada em prazo e de forma diferente em 

todo o território nacional. Este trabalho visa analisar a ADI 6298 (BRASIL 2020) no que tange à audiência 

de custódia. 

 

A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: 

A resolução 213/2015 do CNJ (BRASIL, 2015) vem atender a uma lacuna que perdurou por muito tempo 

no direito brasileiro, pois o Brasil não tinha norma interna que torna-se efetivo o disposto no Pacto de 

San José da Costa Rica, do qual é signatário, por isso fez-se necessário uma regulamentação acerca da 

audiência de custódia. 

Segundo contabilidade do CNJ de junho de 2014, havia 711.463 presos no Brasil; em uma escala global, 

somos a 3° maior população carcerária mundial. Antes da resolução 213 do CNJ (BRASIL, 2015) as 

pessoas que fossem presas deveriam aguardar até a audiência de instrução e julgamento, a qual poderia 

levar meses para ocorrer. Em vista desse problema, cumpre aqui citar a ADPF 347 (BRASIL, 2015), a qual 

traz à tona a grave violação de direitos fundamentais da população carcerária e traz o prazo de 90 dias 

para que começassem a ser realizadas as audiências de custódia em todo o território nacional. 
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A audiência de custódia é de suma importância, podendo o juiz ter o contato com o preso, entrevistar-

lhe acerca da forma que a prisão foi realizada e analisar efetivamente o perigo que decorre do estado 

de liberdade do agente, decidindo qual medida cautelar é mais condizente com cada caso, pois como 

discorre Aury Lopes Jr: 

Uma medida fundamental em que, ao mesmo tempo, humaniza-se o ritual 

judiciário e criam-se as condições de possibilidade de uma análise acerca do 

periculum libertatis, bem como da suficiência adequação das medidas 

cautelares diversas do art. 319 do CPP. 

Contudo, em janeiro de 2020 do Ministro Luiz Fux suspendeu, por meio da ADI 6298 MC / DF (BRASIL, 

2020), a aplicação do disposto no artigo 310 §4° (BRASIL, 1941) acerca da liberação da prisão em vista 

da não realização da audiência de custódia no prazo de até 24 horas, alegando que feria o princípio da 

razoabilidade em vista de que cada região do país enfrente suas dificuldades práticas para colocar tal 

dispositivo em vigor. Em vista disso, percebe-se um retrocesso, pois havendo resoluções e convenções 

acerca do tema, e tendo o mesmo sido implementado na legislação pátria, deveria ser plenamente 

aplicável desde a entrada em vigor do pacote anticrime a fim de evitar prisões ilegais e medidas 

cautelares desarrazoadas.  

Com a suspensão di dispositivo acima citado, pode-se dizer que haverá em nosso país, muitas prisões 

que não seguirão o disposto no Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), pois no caso de não se realizar 

a audiência de custódia em 24 horas após a prisão, não ensejará a ilegalidade da mesma, e muitos 

indivíduos ainda terão de aguardar talvez vários dias ou até meses para que tenham essa garantia 

legislativa assegurada. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a audiência de custódia veio para aprimorar o processo penal, fazendo com que 

irregularidades ou ilegalidades sejam solucionadas tão cedo quanto feita à prisão, para que evitemos 

encarcerar por tempo indeterminado possíveis indivíduos inocentes. Entretanto, ela ainda carece de 

eficácia legislativa para ser aplicada plenamente. 
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 Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo:  

 

( x ) Resumo  (   ) Relato de experiência  (   ) Relato de Caso 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA DA 

COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Djulia Dutra Scheffler. 

ORIENTADORA: Doutora Gabriela Werner Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Lei Maria da Penha foi promulgada no ano de 2006, completando no ano de 2020 seus 14 anos de 

eficácia coibindo a violência doméstica. Contudo, também no ano de 2020 o mundo entrou em colapso, 

vivendo uma pandemia generalizada que atingiu todos os continentes sem piedade, matando milhares 

de pessoas, devastando famílias e trazendo medidas restritivas como o isolamento social, o qual 

infelizmente acarretou um aumento significativo na violência doméstica no Brasil. 

Muito se discute sobre as causas da violência doméstica, e são muitos fatores que influenciam e 

acarretam em atos de violência dentro dos lares brasileiros, contudo, é preciso verificar o motivo de 

durante a pandemia estes números terem sofrido um aumento significativo em relação a outros 

períodos, sendo este o objetivo do presente trabalho. 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PANDEMIA DO COVID-19 

O ano de 2020 trouxe inúmeras mudanças na vida cotidiana das pessoas, pois com a descoberta do 

COVID-19, adotou-se o distanciamento social, prezando que famílias permanecessem em casa, evitando 

circulação e aglomerações de pessoas. Isto teve um impacto significativo, não somente na economia, 

mas também nos casos de violência doméstica. 

Em contraposição ao número de vidas que possam ter sido salvas com o modelo de distanciamento e 

confinamento, dispararam os números referentes à violência doméstica. O governo brasileiro registrou 

um aumento de 9% no registro de casos pelo Ligue 180, que é um canal de denúncia referente à 

violência doméstica, e isto somente na segunda quinzena de março de 2020, quando a maioria dos 

estados brasileiros decretou medidas de isolamento social segundo dados da Agência Câmara de 
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Notícias. Também há que se pensar que muitas mulheres não efetuam a denúncia pelo canal, então o 

número pode ser muito maior. 

Entre os principais fatores para o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, podemos 

citar fatores como o confinamento das famílias, o medo da incerteza trazida pelo vírus, a falta de 

entretenimento fora de casa, a preocupação com fatores econômicos, pois muitas famílias perderam 

suas rendas nestes período, bem como o aumento da convivência familiar, que em muitos casos deveria 

ser algo bom, mas que para algumas famílias transforma-se em gatilho para o aumento de discussões e 

brigas que podem resultar em casos de violência doméstica. 

A violência doméstica como o próprio nome nos remete, inicia-se dentro do lar, no seio da família, por 

isso há que se falar também em dependência emocional, pois ela advém de uma relação de amor e 

afeto, e para algumas mulheres é difícil deixar para trás o relacionamento de amor e afeto que se 

transformou em relação abusiva e violenta. O fator econômico é também decisivo nesses casos, pois 

geralmente a mulher não tem renda própria, e caso tenha filhos, acaba por aceitar a violência doméstica 

em troca do sustento próprio e dos filhos. 

Como explicam Maciel et al 2020:  

Seguindo na linha de intervenções propostas pelo governo brasileiro, em 2013 foi 
criado o programa “Mulher: Viver sem Violência” (Decreto n. 8.086, 2013). O 
programa se destacou pela implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira 
(CMB), que são espaços públicos de acolhimento e atendimento, tendo por objetivo 
geral prestar assistência multiprofissional e humanizada às mulheres em situação de 
violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados. 

O artigo 35 da lei 11340 dispõe sobre como os entes federativos poderão criar centros de atendimento 

e casas-abrigo e promover programas e campanhas de enfrentamento a violência doméstica, mas essa 

não é uma realidade efetiva em todo o território nacional, havendo municípios que não possuem uma 

rede interligada de apoio com assistência multiprofissional às vítimas de violência doméstica. 

 

CONCLUSÃO: 

A pandemia da COVID-19 fez com que houvesse um aumento nos casos de violência doméstica, e as 

autoridades públicas, principalmente as federais, tem trabalhado com campanhas informativas acerca 

do tema para que esse número seja reduzido. Contudo é necessária uma ação mais efetiva por parte 

dos municípios, que são os entes mais próximos das vítimas e agressores. 
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Violência Doméstica (Contra A Mulher) No Brasil Em Tempos De Pandemia (Covid-19). Revista Brasileira 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PROTEÇÃO DO SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA: UMA 

ANÁLISE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E SOB A 

ÉGIDE DA PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO EMPRESARIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edgar Luiz Boeira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo analisa o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto no 

art. 50, do Código Civil, frente à proteção concedida ao sócio de uma sociedade limitada, nos termos do 

art. 1.052, do diploma civilista, para investigar se a banalização do IDPJ acarreta lesão aos princípios 

fundamentais que norteiam o direito empresarial, tais como a função social da empresa. Justifica-se a 

importância da pesquisa face o papel da empresa na sociedade, eis que estimula o desenvolvimento do 

pais, impulsiona a geração de emprego, a circulação de riquezas e o recolhimento de impostos. Logo, a 

banalização do IDPJ pode levar as sociedades limitadas à falência, fomentando a crise econômica e os 

prejuízos à sociedade, em especial em tempos de pandemia da COVID-19. Assim, objetiva-se estudar as 

teorias maior subjetiva, maior objetiva e menor da desconsideração, buscando aferir se a banalização 

do IDPJ obstaculiza a concretização da função social da empresa.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sociedade limitada representa uma espécie societária regida pelo princípio da autonomia patrimonial, 

o qual é de suma importância para a atividade econômica, uma vez que se trata de um instrumento de 
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segregação de riscos e estabelece uma limitação da possibilidade de perdas nos investimentos mais 

arriscados, fomentando empreendedores a investirem em negócios mais promissores e arriscados 

(COELHO, 2014, p. 60). 

Porém, a sociedade limitada passou a ser utilizada, em alguns casos, de forma fraudulenta, motivo pelo 

qual houve a necessidade de relativização do dogma da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com 

o objetivo de evitar fraudes e má-fé na administração da empresa, buscando o cumprimento das 

obrigações da sociedade, o que ocorre, desde que preenchidos alguns requisitos (art 50, do CC), através 

do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 

O estudo do IDPJ se desdobrou em três teorias, sendo elas: a teoria maior subjetiva; a teoria maior 

objetiva; e a teoria menor. Tomazette sustenta que a personalidade jurídica da sociedade possui 

importante valor para o ordenamento jurídico, sendo que a sua desconsideração se afigura como 

instrumento excepcionalíssimo. Logo, defende a teoria maior subjetiva, segundo a qual a 

desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível nas hipóteses em que cabalmente 

provada a fraude e o abuso de direito atinente à autonomia patrimonial (2014, p. 247). 

Já, a teoria maior objetiva, defendida por doutrinadores como Comparato, sustenta que o cerne do IDPJ 

reside na confusão patrimonial, sendo este o requisito primordial da quebra da autonomia patrimonial 

(COELHO, 2014 p. 67). Em sentido contrário, encontra-se a teoria menor, para qual basta que a 

sociedade seja insolvente para que o patrimônio pessoal dos sócios seja atingido, isto é, havendo o não 

pagamento do crédito do credor da sociedade, autorizada estará a desconsideração (BLOCK, 2013, p. 

29). 

Por meio de pesquisa jurisprudencial observou-se que existe a utilização desmedida do IDPJ pelos juízes, 

os quais não tem procedido na apuração criteriosa dos elementos autorizadores, bem como que não 

tem sido respeitada a fundamentação e, com frequência, sustentam, de forma genérica, a insolvência 

da empresa como suficiente pressuposto à desconsideração, o que enfraquece uma das maiores 

criações do direito, que é a pessoa jurídica, e provoca a diminuição de investimentos na atividade 

econômica (BOEIRA, 2020, p. 75). 

Lembra-se que a empresa exerce uma função social, que se traduz na concepção de fonte geradora de 

riquezas, seja na esfera privada, seja na pública, através do recolhimento de tributos, bem como 

operando como um elemento de fomento das oportunidades de trabalho e de concretização de direitos 

dos consumidores. Destarte, sob um viés da função social, compreende-se que deve haver maior 

atenção à aplicação do IDPJ, tendo em vista que a empresa proporciona inúmeros benefícios à 

coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se pela necessidade de preservação da empresa, visto que a desconsideração imotivada ofende 

princípios constitucionais e viola a sua função social, lesando a sociedade. Assim, com base na teoria 

maior, a desconsideração deve ser cautelosa, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência de 

abuso de direito, calcado no desvio de finalidade da pessoa jurídica ou na confusão patrimonial. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O AGRAVAMENTO DO DESVIO DOS RECURSOS PRODUTIVOS 

DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Edgar Luiz Boeira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo visa analisar a teoria do desvio dos recursos produtivos do consumidor e as consequências da 

resistência dos fornecedores na resolução dos conflitos, fazendo com que aquele reste lesado, 

especialmente em tempos de pandemia da COVID-19, que tem provocado a estagnação da atividade 

empresarial, e, com isso, o alargamento do atraso no cumprimento de obrigações por parte dos 

fornecedores. Justifica-se a relevância do tema uma vez que tal postura dos fornecedores acaba por 

compelir o consumidor a esgotar o seu tempo, caracterizando, assim, o desvio produtivo do 

consumidor. Em tempos de pandemia, há o agravamento dessa situação em razão das determinações 

de isolamento social, o que faz com que as empresas posterguem soluções aos consumidores. Assim, 

objetiva-se compreender o conceito da teoria do desvio produtivo do consumidor, investigar de que 

forma a pandemia agrava essa situação e traçar um sopesamento entre as dificuldades das empresas e 

os danos causados aos consumidores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A facilidade ao acesso de produtos e serviços de qualidade provocada pela evolução da sociedade ao 

sistema capitalista estabeleceu, em segundo plano, aos fornecedores, “a missão implícita de liberar os 

recursos produtivos do consumidor” (DESSUANE, 2018, p. 2). 

Nesse sentido, o CDC, adotando uma Política Nacional de proteção ao consumidor, impôs, aos 

fornecedores, a obrigação de anteder às necessidades daquele, devendo observar os padrões de 
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segurança, qualidade, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços, bem como atuar de modo 

que garanta a qualidade de vida, a saúde e a dignidade dos consumidores, devendo criar mecanismos 

adequados e efetivos para a solução dos conflitos nas relações de consumo (art. 4º). 

O cumprimento destes deveres legais contribui para o aproveitamento, pelo consumidor, do seu tempo 

vital, o qual é de suma importância na atual sociedade, tanto sob um viés direcionado à utilização do 

tempo para execução de tarefas cotidianas e laborais, quanto de um viés relacionado ao tempo de lazer, 

de entretenimento, de bem-estar com a família e com os amigos. Significa dizer, portanto, que o tempo 

é um bem jurídico relevante na contemporaneidade que merece ser tutelado pelo Direito (BRASILIANO, 

et. al., 2018, p. 5). 

Entretanto, com frequência, os fornecedores deixam de cumprir com seus encargos operacionais, sendo 

que o consumidor, motivado pela sua condição de vulnerabilidade, acaba por dedicar uma grande 

parcela do seu tempo, desviando-se de suas tarefas planejadas, objetivando alcançar uma solução para 

o problema ou para se precaver de eventuais prejuízos. Trata-se do “desvio dos recursos produtivos do 

consumidor”, que, segundo Dessaune, nada mais é do que “o fato ou evento danoso que se consuma 

quando o consumidor, sentindo-se prejudicado, gasta o seu tempo vital – que é um recurso produtivo 

– e se desvia das suas atividades cotidianas – que geralmente são existenciais" (2018, p. 5). 

O isolamento social, ocasionado pela pandemia da COVID-19, tem estagnado a atividade empresarial, 

agravando o desvio dos recursos produtivos do consumidor. Isso porque, o distanciamento provoca 

fortes “abalos decorrentes da própria situação vivenciada” e gera atrasos nas entregas de produtos ou 

soluções de problemas (PINTO, 2020).  

Tanto isso é verdade que uma pesquisa do Centro de Inteligência Padrão e da OnYou indicou que “cerca 

de 52% dos brasileiros perceberam uma piora no atendimento dos serviços de atendimento ao 

consumidor (SAC) durante a pandemia”, sendo que entre “as principais reclamações estão a menor 

resolutividade dos problemas (23%), aumento de falhas sistêmicas, como queda na conexão e ou da 

ligação (20%), falta de interesse do atendente (12%)”, bem como a “percepção de ruídos e conversas 

ao fundo na ligação (9%)” (AMADO, 2020). 

Por isso, deve-se atentar na averiguação de abusividades cometidas pelos fornecedores, as quais 

“devem ser fortemente coibidas, a fim de evitar danos maiores” (PINTO, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, destarte, que a situação pandêmica afeta as atividades empresarias, interferindo, inclusive 

na resolução dos problemas. Todavia, o direito ao atendimento adequado permanece intacto, devendo 

as empresas adotarem as medidas necessárias a fim de atenuar os danos causados aos consumidores, 

que se agrava consideravelmente em meio a situação experimentada mundialmente.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RESPONSABILIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

RESTRITIVAS EM PERÍODO PANDÊMICO: INTELIGÊNCIA NO 

ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Édio Frighetto  

COAUTORES: Sinara Larissa Weber 

ORIENTADOR: Professora Ma. Linara Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste estudo reside na observância das responsabilizações impostas pelo descumprimento 

das ações preventivas a fim de impedir o avanço da Covid-19. Para tanto, a base legal que estrutura os 

meios coercitivos fruídos em todo o orbe nacional é o artigo 268 do Código Penal (CP), o qual visa tolher 

os atos que ostentam prejuízos à saúde pública e a iminente falência de tamanha prestação estatal. A 

metodologia adotada é exploratória e descritiva voltada para a análise da lei conjuntamente com a 

doutrina. Ademais, busca-se propor uma reflexão sobre os cuidados em eventos que extrapolam o 

controle do poder público e empreender normas mais pujantes no intuito evitar maiores abalos ao bem 

estar dos cidadãos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia do coronavírus instaurou o caos na sociedade global. A economia foi desestabilizada, a 

saúde pública subsumiu em colapso e as pessoas ficaram vulneráveis diante de uma patologia mortal. 

Constatou-se também, que a exposição ao contágio desencadeou inúmeras intempéries na esfera 

jurídica, expondo uma diversidade de lacunas, entre as quais, a omissão da lei quanto a propagação 

viral em larga escala. 
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O rol dos crimes contra a saúde pública no CP, estabelece repressões em eventos epidemiológicos, 

assim, quando alguém transgride normas profiláticas, comete infração de medida sanitária, e por sua 

vez, o dispositivo 268, caput, do referido Diploma, preleciona: "infringir determinação do poder público, 

destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de 1 (um) mês 

a 1 (um) ano, e multa. Denota-se com isso, um crime de perigo abstrato, logo não é material, e portanto, 

necessita apenas do descumprimento. Neste diapasão, verifica-se que o aludido artigo é uma norma 

penal em branco, então, necessita de outra norma regulamentadora para a devida complementação, 

destarte, os estados e municípios em seus decretos podem instituir sanções nas peripécias de violação 

das diligências preventivas, pois este tópico penal abre possibilidades para a operação dos entes 

federativos na condução de autuações. 

Consoante Silva Filho (2020 p. 715-717), o descumprimento das restrições configura uma conduta 

dolosa, isto é, o agente sabe da existência da determinação, contudo, insiste em expor outras pessoas 

em perigo de contaminação, por essa razão não incide a modalidade culposa e ainda, dependendo do 

caso, pode suceder a penalização por tentativa quando o infrator está prestes a descumprir as diretrizes 

e a atividade é cessada por autoridades. Todavia, pode intercorrer erro de tipo em ocasião que o 

infringente desconhece totalmente a gravidade da pandemia, em tal situação, o dolo é excluído e o 

agente não responde pelo fato. Isto posto, suscitando o processo, a ação penal é a pública 

incondicionada uma vez que a sociedade em sua totalidade é prejudicada. 

Em corolário com o incumprimento das instruções de distanciamento social, é mister lançar mão o 

artigo 330 do CP que aduz sobre o crime de desobediência acerca das orientações do funcionalismo 

público para que as pessoas não promovam aglomerações, façam uso de máscaras em locais 

comunitários e tenham o senso de cuidado para com seus semelhantes, caso contrário, as punições são 

acionadas como recurso educativo. Além do mais, padecendo o indivíduo por mal infectocontagioso e 

em contato com significativa coletividade, o preceito 267 do Código Penal é aplicado para o autor da 

anomalia que venha propagar, e consequentemente, se desprenda do controle médico ocasionando 

lotações hospitalares e óbitos.  

Em face do exposto, é crucial que cada qual cumpra com as ressalvas de prevenção, afinal, a promoção 

da saúde é um dever de todos (art. 196 da Constituição Federal). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em decorrência desta pesquisa, a recomendação que se faz para as autoridades públicas, consiste em 

implementar nos textos legislativos as devidas punições para as práticas que desvirtuam as 

recomendações profiláticas, e assim, haver um eficiente controle sanitário para não ocorrer novas 

ondas pandêmicas. Portanto, é fundamental que os parâmetros de fiscalização estejam alinhados com 

as necessidades da população para que em tempos futuros, ninguém seja surpreendido e esteja 

legalmente imunizado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS EFEITOS DO COVID-19 NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

DE CONSUMO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda dos Santos Knob  

ORIENTADOR: Dra. Patrícia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A disseminação do vírus COVID-19, bem como a declaração de situação de pandemia pela OMS em 

março de 2020, tem exercido profundo impacto econômico e social. Em meio a tantas incertezas, o 

mercado internacional de consumo se destaca entre os setores afetados, na medida em que a 

recomendação pelo isolamento social tem imposto, por todo o globo, obstáculos aos fornecedores da 

relação de consumo.  

Se por um lado, a demanda por itens de informática, como por exemplo câmeras e microfones, tenha 

superado a capacidade produtiva das indústrias, não se pode ignorar que os reflexos econômicos da 

pandemia, do mesmo modo, reduziram significativamente a procura por demais categorias. É neste 

contexto que, por meio do procedimento bibliográfico e abordagem indutiva, o presente trabalho se 

apresenta, buscando no Direito Internacional Privado a melhor alternativa para os contratos 

internacionais de consumo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Quando fala-se em mercados transfronteiriços, em um primeiro momento a atenção concentra-se em 

solucionar o conflito de leis no espaço. Nesse sentido, na legislação brasileira, o art. 9º da LINDB 

estabelece a lex loci celebrationis como regra geral para o direito das obrigações, o que significa dizer 

que a lei aplicável aos contratos é a do local da celebração. Neste ponto, no entanto, imprescindível 

atentar que tratamos aqui de relações de consumo, as quais se caracterizam precisamente pela 

vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor. Sendo assim, o local de celebração refere-se ao 
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domicílio habitual do consumidor - quando não lhe for mais favorável a lei estrangeira -, não se 

admitindo cláusulas de eleição de foro. 

Dito isso, se observa que a interrupção forçada dos contratos acentua o desequilíbrio já existente nessas 

relações. Por exemplo, nas compras internacionais onde a moeda universal é o dólar, a flutuação do 

câmbio - prejudicada ainda pelas crises econômica e política nacionais - pode representar significativo 

agravante ao superendividamento dos consumidores. Outrossim, será comum situações em que ambos 

os polos contratantes experimentem prejuízos. Veja-se que nestas circunstâncias o direito não pode se 

limitar a protejer o direito ao crédito do consumidor, como também, consoante princípio da 

solidariedade social, deve viabilizar a manutenção das empresas e do comércio em geral. 

Sob essa perspectiva, por meio da pesquisa qualitativa e método descritivo, as hipóteses de 

inadimplemento mais observadas podem ser sintetizadas nos casos em que (I) o inadimplemento 

decorre de uma efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação; e (II) naqueles em que embora 

possam ser cumpridos, tornam-se extremamente onerosos.  

Tocante à primeira hipótese, duas alternativas são verificadas. A primeira consistiria na suspensão do 

contrato até a cessação da condição que o impossibilita, enquanto a segunda possibilidade pode ser 

encontrada na conversão do objeto contratado em crédito para ser utilizado em momento posterior, os 

“vouchers”. A segunda hipótese, de outro modo, pode se encaixar teoria da onerosidade excessiva, 

onde a depender da essencialidade do produto ou serviço a opção mais viável seria a da extinção do 

contrato e retorno ao status quo.  

Ademais, quanto aos ônus contratuais entende-se que estes serão específicos do contexto de cada 

contratação, considerando-se sempre a postura das partes com parâmetro no princípio da boa-fé e seus 

deveres anexos. Por fim, destaca-se que não tendo o Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição 

Internacional em Matéria de Relações de Consumo, e tampouco o Projeto de Acordo sobre Direito 

Aplicável em Matéria de Contratos Internacionais de Consumo entrado em vigência, os contratos 

realizados no âmbito do Mercosul não oferecem maiores garantias de proteção ou segurança ao 

consumidor quando comparados com os contratos de consumo pactuados fora do bloco econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, conclui-se que para mitigar os prejuízos causados pelo COVID-19 nas relações 

internacionais de consumo, cada caso deverá ser ponderado conforme suas condições específicas e 

particularidades. Sendo, ainda, fundamental para a resolução de eventuais conflitos ou desequilíbrios 

que a relação seja pautada pela transparência, boa-fé e bom senso das partes contratantes. 

 

REFERÊNCIAS: 

ARAÚJO, Nádia. Direito Internacional Privado: teoria e prática. Editora Revolução, 2016. 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 9 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SENTIDOS DO SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE PRIMEIRA 

GERAÇÃO DA FAMÍLIA NA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Stachelski  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Cristina Fioreze 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Os acadêmicos de primeira geração são os primeiros, entre seus familiares, a ingressar no ensino 

superior e constituem-se como um perfil de alunos que, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, estão progressivamente presentes nas universidades 

brasileiras (BRASIL/INEP, 2019), devido, principalmente, à recente ampliação do acesso. Por isto, é 

necessária a produção de conhecimentos sobre suas múltiplas realidades e necessidades. Esta pesquisa 

objetiva a ampliação destes conhecimentos, também propõe-se a realizar uma análise das mudanças 

nas relações familiares advindas deste ingresso, uma vez que a família não detém de um conhecimento 

prévio sobre este meio e consequentemente não socializa seus filhos esta cultura, além de identificar 

quais são as ações da universidade para o acolhimento destes acadêmicos, compreendendo a relevância 

das instituições de ensino comunitárias na construção de conhecimento e da permanência destes 

estudantes.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A fim de responder ao problema de pesquisa "quais os sentidos que o ingresso de estudantes 

universitários que representam a primeira geração de suas família possui para o estudante, para sua 

família e para a universidade comunitária?" foi desenvolvida, em uma Universidade Comunitária do Rio 

Grande do Sul, uma pesquisa qualitativa e exploratória. Assim, foram realizadas nove entrevistas semi-

estruturadas junto a: (a) três acadêmicos, representantes das áreas de ciências humanas, ciências 

exatas e ciências da saúde, (b) um familiar de cada estudante e (c) os três coordenadores dos respectivos 
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cursos. Neste momento, a pesquisa está no período de análise dos dados, porém, pode-se fazer algumas 

ponderações sobre os resultados de pesquisa. 

 Referente à realidade dos acadêmicos, percebeu-se que os mesmos acessam a universidade com o 

intuito de ascender socialmente e que necessitam de ações da instituição de ensino para a conclusão 

de seus cursos. Consideram, ainda, que as relações com suas famílias não são afetadas unicamente por 

acessarem o ensino superior.  

Em relação à Universidade Comunitária da amostra percebe-se que a mesma não possui mecanismos 

para o reconhecimento e o acolhimento dos acadêmicos de primeira geração, sendo que estas ações 

acontecem de maneira fragmentada, através da disponibilidade de cada curso. Também é necessário 

ponderar que o papel da Universidade neste processo é fundamental e pode ser determinante para a 

permanência e conclusão do ensino superior por parte destes acadêmicos, algo reconhecido pelos 

coordenadores dos cursos entrevistados.    

Referente às famílias, reconhece-se que as mesmas não possuem contato com o meio acadêmico. 

Porém, são afetadas conforme há mudanças na realidade de um de seus membros, sendo o apoio e a 

reestruturação da família algo necessário para a sociabilidade de um de seus membros na academia. 

Além disso, entendeu-se, através da realização desta pesquisa, que a compreensão da realidade dos 

acadêmicos de primeira geração é fundamental para a construção de estratégias para o seu 

aprimoramento e permanência no ensino superior. Também se observa que a Universidade 

Comunitária, por seu compromisso com a comunidade, tem função primordial no desenvolvimento dos 

seus estudantes, corroborando com a formação de cidadãos críticos, e deve pensar estratégias para a 

aproximação das famílias, uma vez que a participação e apoio da família auxilia o processo formativo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível expressar que esta pesquisa está contribuindo para a construção de conhecimentos 

referentes aos acadêmicos de primeira geração. Da mesma forma, está colaborando para a 

compreensão das dinâmicas familiares envoltas neste processo. Seus resultados podem auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias e programas para esses grupos, uma vez que ser o primeiro dentre os 

familiares a ingressar na universidade gera transformações na própria família e impacta a trajetória 

acadêmica.     

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL/INEP. Censos da Educação Superior. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-

educacao-superior>. Acesso em: ago. 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DOS DIREITOS DA MULHER E A 

(IN)EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Emili Brandalise  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa visa analisar o reconhecimento dos direitos das mulheres, em especial da efetivação do 

princípio da igualdade. Revela-se a importância do tema, visto que a sociedade ainda sofre influência 

do sistema patriarcal, no qual as mulheres eram consideradas submissas em relação à figura masculina. 

Objetiva-se compreender a evolução histórica dos direitos das mulheres, seja nas relações políticas, 

sociais ou familiares, pois embora muitos direitos já foram conquistados, a luta ainda revela-se 

constante. Ainda, investigar a efetivação da igualdade de gênero e as políticas públicas necessárias.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O método de abordagem utilizado foi o hermenêutico e a técnica de pesquisa a bibliográfica. Observa-

se que na visão tradicionalista, a submissão das mulheres era considerada como universal ou 

determinada por Deus, portanto, imutável. Esse pensamento era reconhecido pela religião e pela 

ciência. A corrente tradicional, possuía como premissa a maternidade, devendo ser essa a maior meta 

na vida das mulheres, tratando como incoerentes as mulheres que decidiam não se tornar mães 

(LERNER, 2019).  

Diante disso, ergueu-se a hegemonia masculina, que não escolhe segmente social, se faz presente desde 

as classes subalternas até as dominantes, e quando uma mulher assume posição hierarquicamente 

privilegiada em relação aos homens, sofre forte julgamento do sexo oposto (OLIVEIRA, 2017, p. 43-44). 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
2

3
3

 

No Brasil, o primeiro Código Civil em 1916 retratou a sociedade da época, conservadora e patriarcal. 

Com base nessas premissas concedeu ao homem o poder exclusivo da família. Por isso, a mulher ao 

casar, perdia sua capacidade plena, tornando-se relativamente incapaz (DIAS, 2010). Após, o Estatuto 

da Mulher Casada, Lei n. 4.121/62, foi o primeiro grande marco na legislação brasileira para romper a 

superioridade masculina. O estatuto devolveu a plena capacidade à mulher casada, a dispensou da 

autorização marital para o trabalho e, ainda, instituiu o que se chamou de bens reservados, os quais 

constituíam o patrimônio adquirido pela mulher fruto do seu labor (DIAS, 2010). 

 Já, a Constituição Federal de 1988, tornou-se o marco jurídico de uma nova concepção da isonomia 

entre homens e mulheres, em especial, no artigo 5º, o constituinte positivou  princípio da igualdade e 

no inciso, I, foi inovador, ao estabelecer a igualdade em direitos e obrigações entre gêneros.     

Posteriormente, a Lei n. 11.340/06, intitulada de Lei Maria da Penha, foi promulgada com o objetivo de 

criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Destaca-se que, os 

homicídios contra as mulheres marcados pela desigualdade entre gêneros, receberam uma designação 

própria: feminicídio; o mesmo alterou o artigo 121 do Código Penal. 

Também, no ano de 2018 foi promulgada lei que trouxe ao ordenamento jurídico a tipificação do crime 

de importunação sexual, tal dispositivo passou a vigorar acrescido ao artigo 215-A, do Código Penal. O 

legislador, mais uma vez, demonstrou conhecer a alta taxa de criminalidade no país decorrente do 

assédio sofrido por mulheres, principalmente no transporte público. 

 Assim, embora existam leis são necessárias políticas públicas, em especial, no âmbito da educação, para 

assegurar as oportunidades de igualdade de condições para  as mulheres, bem como para preservar sua 

saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, visto que elas continuam sendo 

vítimas de violência e de discriminação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, destaca-se que as mulheres percorreram um árduo caminho até efetivar seus direitos. A 

diversidade cultura no Brasil é imensa, sendo possível observar que o machismo ainda persiste 

enraizado, dando continuidade ao desprezo pelo sexo oposto. Mesmo assim, as mulheres buscam pela 

concretização de seus direitos, para que possam deixar um legado as gerações futuras. 

 

REFERÊNCIAS: 

DIAS, Maria Berenice. A mulher no código civil. 2010.  

LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. São Paulo: Pensamento-cultrix Ltda, 2019. Tradução Luiza 

Sellera.  

OLIVEIRA, Camila Belinaso. A mulher em situação de cárcere: uma análise à luz da criminologia feminista 

ao papel social da mulher condicionado pelo patriarcado. Porto Alegre: Editora FI, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O SISTEMA CARCERÁRIO E AS MULHERES CONDENADAS 

PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Emili Brandalise  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa visa analisar no sistema carcerário brasileiro, a relação de gênero existente entre o elevado 

índice de mulheres presas por tráfico de drogas e a idêntica situação de seus maridos ou parceiros. 

Justifica-se a atualidade do tema, em face da grande maioria dos presos no sistema carcerário possuir 

ligação com o tráfico de drogas, situação que aumenta quando se trata das mulheres, que são 

submetidas a níveis ainda maiores de vulnerabilidade e exploração por seus companheiros. Objetiva-se 

estudar a eficácia do sistema carcerário. Ainda, investigar o perfil dos indivíduos que compõem o 

sistema carcerário brasileiro, em especial, o núcleo familiar das mulheres presas, para as quais 

historicamente foram direcionados os piores tratamentos, em uma sociedade de classes.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O metódo de abordagem utilizado é o hermenêutico e a pesquisa a bibliográfica. Assim, observa-se que 

as penitenciárias brasileiras revelam demasiado desrespeito aos direitos humanos, em especial, às 

mulheres que estão inseridas neste sistema, visto que as violações a que estão submetidas são, ainda, 

mais aterrorizadoras (SANTORO; PEREIRA, 2018, p. 87). 

No desenvolver da obra “Presos que menstruam a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas 

prisões brasileiras”, foram entrevistadas detentas de cinco regiões do país. Segundo relato da autora, 

não era apenas o governo que impedia o debate sobre o assunto, mas também a existência de tabus, 
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os quais são mantidos pelos que se recusam a falar sobre eles, do mesmo modo, que a própria sociedade 

evita falar sobre as mulheres encarceradas” (QUEIROZ, 2015). 

O Estado negligencia as condições das mulheres no cárcere, desprezam as condições de higiene e saúde 

ínfima, quando deixam de fornecer o papel higiênico, creme dental, absorvente, exames ginecológicos 

(Papanicolau), exames pré-natais para detentas grávidas, “muitas dessas mulheres, por exemplo, 

juntam miolo de pão para dele se utilizar quando estiverem menstruadas. A luta diária dessas mulheres 

é por higiene e dignidade” (SANTORO; PEREIRA, 2018, p. 91-92). 

Destaca-se que, ao proferir decisão relacionada com o assunto, a Magistrada da 4ª Vara de Fazenda 

Pública do Rio de Janeiro, provocou polêmica e repercussão, no momento em que rejeitou ação da 

Defensoria Pública Estadual que exigia atendimento médico e ginecológico para presas. Ao fundamentar 

sua decisão a Magistrada considerou que oferecer o serviço às presas seria dar-lhes um “privilégio” em 

relação às mulheres em liberdade (NOTÍCIAS UOL, 2015). 

O encarceramento humano como pena se mostra, cada vez mais, promíscuo e ineficaz, uma vez que 

existe um alto custo para sua manutenção sem, entretanto, esse sistema apresentar respostas e 

soluções eficientes da sua efetiva finalidade, qual seja, a ressocialização e reinserção dos apenados ao 

convívio social fora das grades. 

Cumpre referir, portanto, que o crescimento da criminalidade feminina pode ter relação muito mais 

com a dinâmica proporcionada pelo tráfico de drogas, ligada aos seus companheiros e decorrente da 

desigualde de gênero, do que por uma maior disposição das mulheres para cometer crimes. Os crimes 

envolvendo o comércio ilícito de drogas, decorrentes de vínculos familiares ou afetivos, aparecem como 

principais determinantes de crimes praticados por mulheres e o consequente encarceramento das 

mesmas (SANTORO; PEREIRA, 2018, p. 94). 

À vista disso, a prisão de mulheres devido ao tráfico está ligada intimamente ao fato delas ocuparem 

posições de menor importância, subalternas ou periféricas na estrutura do crime organizado, 

permanecendo mais expostas às ações policiais, bem como possuindo diminutos recursos para negociar 

sua sua liberdade quando capturadas pela polícia (SOARES, 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em síntese, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de rever a política criminal que se utiliza do 

encarceramento como regra e instrumento de controle social, bem como acerca do duplo desrespeito 

aos princípios constitucionais fundamentais, seja da igualdade de gênero, seja da dignidade da pessoa 

humana, que ocorre com as mulheres detentas nas casas prisionais do país. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DINÂMICA DO GRUPO ECOLÓGICO MÃOS NA TERRA COMO 

UMA ORGANIZAÇÃO RURAL EM REDE: EVIDÊNCIAS 

EMPÍRICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fabiana Dal Bosco  

COAUTORES: Roselene Finato 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Adm. Denize Grzybovski 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo trata da dinâmica do Grupo Ecológico Mãos na Terra, uma organização rural 

estruturada em rede, no contexto da pandemia da Covid-19. 

A importância do tema "organização em rede" se justifica pela noção de multifuncionalidade do espaço 

rural. As propriedades rurais têm alcançado o seu rendimento através de elementos externos aos limites 

de suas divisas, em atividades para além da produção agrícola e por meio de laços sociais com outras 

organizações (FERNANDES;OLIVEIRA,2019). Assim multiplicam-se os rurais e conformam-se articulações 

com o urbano, fenômeno que pode ser interpretado pela teoria de redes. Quaisquer organizações 

podem mudar/construir o ambiente externo por meio de laços numa dinâmica de complementaridade 

entre um espaço e outro, formando uma rede. 

O objetivo da pesquisa é apresentar a estrutura organizacional, o modo de produção e a dinâmica no 

processo decisório de uma organização rural em rede, descrevendo as transformações vividas na 

pandemia da Covid-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, desenvolvida pela estratégia estudo de caso único e tendo o espaço 

rural como campo de pesquisa. No universo das organizações em rede, foi selecionada uma organização 
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rural que atua no mercado de produtos orgânicos. Com base nos critérios de facilidade de acesso e 

representatividade na comercialização de produtos orgânicos no mercado de Passo Fundo, foi 

selecionada a organizaçao Grupo Ecológico Mãos na Terra, com sede em São Domingos do Sul. Os dados 

foram coletados por meio de entrevista, observação não participante e pesquisa documental. Os dados 

foram coletados em diferentes momentos nos anos 2019-2020. A análise dos dados foi realizada com 

base no método análise de conteúdo (BARDIN, 2016). 

O Grupo Ecológico Mãos na Terra foi fundado na década de 1990, mas as articulações sociais entre seus 

membros se iniciou ainda nos anos 1980. Naquela oportunidade, um grupo de agricultores de São 

Domingos do Sul decidiu formar a Associação dos Trabalhadores Rurais da Linha Terceira. Sua finalidade 

foi definida em conjunto: "ser uma organização que procurará melhorar a qualidade de vida dos 

associados, em todos os sentidos: na saúde, na educação, nos interesses econômicos, nas questões 

ambientais, sociais e culturais, levando em conta o consumidor" (Documento de constituição da 

Associação). 

A Associação se transformou num espaço social para debates e estudos, representando coesão social 

na decisões. Como resultado, nos anos 1990, os agricultores associados idealizaram um projeto de 

cultivo da terra sustentável. Com o apoio de outras organizações sociais (CETAP, Caritas Brasileiras, Rede 

Ecovida), as famílias rurais Ferro, Favreto e Finatto fortaleceram seus laços sociais em torno de 

propósitos comuns e constituiram o Grupo Ecológico Mãos Na Terra. A finalidade dos mesmos era 

compartilhar conhecimentos para produzir alimentos orgânicos e definir estratégias de comercialização 

da produção com vistas a manter a sustentabilidade financeira e econômica das atividades rurais. 

O fortalecimento dos laços das famílias continuou gerando cooperação e ampliando o grau de coesão 

social. Em 1998 é formado o Grupo Ecológico Mãos na Terra, o qual integra a Cooperativa Mista e de 

Trabalho Alternativo Ltda (Coonalter). A Coonalter é responsável pela realização da feira ecológica em 

Passo Fundo, a qual configura-se num espaço coletivo para as famílias rurais associadas comercializarem 

seus produtos diretamente aos consumidores.  

A realidade se transformou com a pandemia da Covid-19. Com impedimento da realização da feira 

ecológica, o grupo ampliou o volume de vendas em Casca pela estratégia de delivery. A divulgação do 

serviços foi ampliada nas redes sociais e parcerias com clientes em Guaporé e Porto Alegre. Os pedidos 

via Whatsapp foram organizados por meio do sistema goomer go. A montagem das cestas e as entregas 

continuou sendo realizada pelos próprios produtores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A força dos laços fortes, representada pelo grau de coesão social de seus membros (GRANOVETTER, 

1983), foi verificada como determinante para a continuidade da rede no contexto da pandemia da 

Covid-19. As estratégias de comercialização, as novas parcerias firmadas e a mobilização dos membros 

em torno de um propósito comum do momento (sustentabilidade) foram fundamentais, as quais 

resultaram em ampliaçao do mercado de atuação, local para estadual. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE 

ECOEFICIÊNCIA REPRODUZÍVEL PARA OS CAMPI DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fábio Lamaison Pinto 

COAUTORES: Rodrigo Carlos Fritsch; Angelica dos Santos Bier; Matheus Scaglia Mainardi; Melissa 
Alencar Azevedo; André Facchinetto 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Frandoloso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Tem se tornado cada vez mais popular e relevante a adoção de práticas de desenvolvimento sustentável 

por parte das instituições de ensino superior, que através da sustentabilidade visam melhorar questões 

administrativas e pedagógicas, dentre estas está a Universidade de Passo Fundo - UPF, que figura como 

parte do grupo dos eco-campi.  

A pesquisa em questão objetiva contribuir com a promoção e manutenção do caráter sustentável desta 

universidade, auxiliando na elaboração de um Programa de Ecoeficiência replicável a todos os Campus 

da UPF, no que tange o ambiente construído, por meio da definição e implementação de critérios 

ambientais e de ecoeficiência aos edifícios existentes, e futuros.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia elegida para avaliação e análise do parque construído foi a de auditorias energéticas, por 

permitir caracterizar cada edifício de acordo com seu uso e fonte energética, fatores importantes para 

racionalizar o comportamento de cada edifício na realidade de um campus universitário (FRANDOLOSO, 

M. A. L.; BURGOS, A. C. i; CUNHA, E. G. da, 2018), para a avaliação da edificação de forma isolada se 

utiliza do Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, 

de Serviços e Públicos - RTQ-C (BRASIL, 2010), monitoramento in-loco, e simulação computacional. 

http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downloads/Port372-2010_RTQ_Def_Edificacoes-C_rev01.pdf
http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downloads/Port372-2010_RTQ_Def_Edificacoes-C_rev01.pdf
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A primeira etapa do processo consiste em caracterizar as edificações presentes no campus através do 

levantamento de dados estáticos e dinâmicos, para a racionalização e agrupamento de acordo com  

tipologia, os dados estáticos são levantados através da análise de documentação técnica, e observação 

in-loco; os dados dinâmicos são padrão de ocupação, observado in-loco e representado em forma de 

tabela, informa quantidade de pessoas por ambiente, utilização e potência dos sistemas e de outros 

eletrônicos; já as variáveis ambientais meteorológicas, são retirada de arquivos climatológicos. 

Por seguinte é avaliado o desempenho das edificações utilizando tanto do método prescritivo, RTQ-C, 

onde por meio de cálculos se avalia a envoltória, sistema de ar condicionado, e sistema de iluminação 

artificial, quanto do de simulação computacional, onde os dados estáticos e dinâmicos são alimentados 

ao programa DesignBuilder gerando um modelo virtual capaz de simular o consumo energético, a 

temperatura e umidade, e a sensação de conforto ambiental, de ambientes específicos ou da edificação 

como todo. 

Concomitantemente aos processos descritos é efetuado o monitoramento das edificações utilizando 

equipamentos para monitorar umidade e temperatura de ambientes, e avaliar a temperatura radiante 

da envoltória da edificação. Por fim os resultados obtidos nos processos precedentes são analisados e 

relacionados visando racionalizar a variáveis do ambiente construído e a proposição de diretrizes 

projetuais que promovam a eco-eficiência . 

A pesquisa até então abordou uma variedade de tipologias edilícias, e padrões de ocupação, presentes 

no Campus I da UPF (Figura 1), atualmente é estudado o edifício R02, onde já foi possível constatar 

padrões recorrentes nas edificações estudadas, como a existência de desconforto térmico, tanto pelo 

frio quanto pelo calor, e algumas exceções como a ausência de desconforto por umidade. 

As simulações computacionais feitas até o momento tem se apresentado como um recurso útil na 

racionalização da natureza das edificações avaliadas, e na avaliação da efetividade das ações propostas, 

algumas das proposições feitas até o momento foram, a diminuição da capacidade de transmitância dos 

fechamentos verticais e da cobertura, e a utilização de sistemas de ar condicionado e de iluminação 

mais eficientes, compatíveis com o desempenho “A” do RTQ-C. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise e diagnóstico da ecoeficiência das edificações do Campus I, utiliza de uma metodologia válida 

e eficiente, e resulta no desenvolvimento de um vasto e rico banco de dados, que sustenta a elaboração 

do Programa de Ecoeficiência no que tange o ambiente construído, auxiliando assim na implementação, 

manutenção e promoção do caráter sustentável da Universidade de Passo Fundo. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Edificações Analisadas no Campus I da UPF 

 

Fonte: Os Autores 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CAMINHOS: A EDUCOMUNICAÇÃO PRODUZIDA DE FORMA 

INTERDISCIPLINAR COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Mafalda Ohse.  

COAUTORES: Augusto Albuquerque Gay, Fabrício Camargo Banaletti, Fernando César Charrinho 
Pereira, Gabriela Ampese, Gabriele Tancredo Stella, Henrique Augusto Coser Dos Reis e Viviane 
Pagnussat Cechetti. 

ORIENTADOR: Caroline de Fátima Matiello Vaz, Eliara Riasyk Porto e Nadja Maria Hartmann. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa nasceu como um projeto de intervenção de professoras dos cursos de Engenharia Civil, 

Jornalismo e Secretariado Executivo da Universidade de Passo Fundo (UPF), com a finalidade de planejar 

e implementar inovações pedagógicas, de forma interdisciplinar, entre os cursos citados. De acordo com 

Zeichner e Diniz-Pereira (2005 apud DAMIANI et al., p. 59), a investigação dos professores sobre sua 

própria prática produz conhecimentos capazes de beneficiar a prática de outros professores, além de 

promover a transformação social, fornecendo subsídios para políticas educacionais. Nesse sentido, o 

projeto constitui uma estratégia de formação docente, para testar diferentes metodologias e tornar a 

aprendizagem mais significativa. Ao mesmo tempo, permite que os próprios estudantes ajustem suas 

estratégias de aprendizagem. A atividade se resume a produção de um podcast chamado "Caminhos", 

que trata da mobilidade, acesso e deslocamento no Campus I da UPF. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, o projeto consistiu na compreensão do contexto da mobilidade interna no Campus I da 

Universidade de Passo Fundo. Dessa forma, os estudantes da Engenharia Civil procuraram materiais 

sobre mobilidade urbana e utilizaram pesquisas já realizadas na própria universidade sobre a 

mobilidade interna. Após, os dados foram entregues aos alunos de Secretariado Executivo, que 

organizaram um questionário sobre o tema posteriormente distribuído a acadêmicos da Instituição, que 
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foi respondido por 92 pessoas. Os dados coletados foram analisados e compartilhados com os 

acadêmicos de Jornalismo. Esses, por sua vez, criaram o material mobilizador através de um podcast 

sobre a mobilidade interna no Campus I. De acordo com Lenharo (2016), o podcast é um arquivo de 

áudio disponibilizado na internet para download por qualquer usuário da rede. Suas funções são 

variadas, desde o entretenimento e a divulgação de informações até o seu uso para fins educacionais. 

O conteúdo foi postado na página no Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo da Faculdade de 

Artes e Comunicação da UPF. Além de cada acadêmico poder colocar as especificidades de seus cursos 

em prática, puderam trocar conhecimento por meio da discussão e planejamento conjuntos. As 

atividades foram desenvolvidas com o uso de ferramentas de organização como o Trello, elaboração de 

questionários no Google Formulários e visualização de resultados no Google Planilhas. O produto e 

resultado final foi o podcast "Caminhos", com duração de 30 minutos e participação dos alunos 

envolvidos no projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Muito além da pesquisa, formatação dos dados e produção de conteúdo jornalístico, o projeto 

proporcionou a criação de uma metodologia capaz de promover a interdisciplinaridade entre cursos de 

distintas áreas do conhecimento. Atividades como essa contribuem para a formação de profissionais 

multidisciplinares, com capacidade de trabalhar em equipe e isso deve ser incentivado durante o ensino 

superior. 

 

REFERÊNCIAS: 

DAMIANI, M. G. et al. DISCUTINDO PESQUISAS DO TIPO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. Cadernos de 
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LENHARO, R. I., CRISTOVÃO, V. L. L. (2016). PODCAST, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO. 

Educação Em Revista, 32(1), 307–335. https://doi.org/10.1590/0102-4698136859 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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"LEGITIMA DEFESA ESPECÍFICA"? LEI Nº 13.964/19: 

APONTAMENTOS PROPEDÊUTICOS À CLASSIFICAÇÃO 

TEÓRICO-DOUTRINÁRIA DO ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, 

CP/40, FRONTE A TEORIA HERMENÊUTICO-NORMATIVO-

PENOLÓGICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Pinheiro.  

COAUTORES: -. 

ORIENTADOR: Dr. Marcio Renan Hamel. 

UNIVERSIDADE: FD - Faculdade de Direito, Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente escrutínio intenta erigir plasmação de sopesos concernentemente à "Legitima Defesa 

Específica"? Lei 13.964/19: Apontamentos Propedêuticos à Classificação Teórico-doutrinária do Art. 25, 

Parágrafo Único, CP/40, Fronte a Teoria Hermenêutico-normativo-penológica, valendo-se, para tanto, 

de estrito perquirir bibliográfico, entrementes ao emprego do referente método hipotético-dedutivo, 

sob a égide de cotejos jurídico-penais, volvidos à esfera de direito material, bem como perlongados, 

pelas vias de consecução interpretativa, tal dá-se, coligidos ao profuso bulevar de jaez hermenêutico, 

mormente - pela valia de (a) fontes, (b) meios e (c) resultados. Prospectivamente ao advento da novel 

Lei nº 13.964/19, comumente alcunhada de "Pacote Anticrime", nomenclatura controvertida ante 

estudos de Teoria da Norma Penal e Política Criminal, avocara-se vasta dubiedade atinente ao acréscimo 

de mencionado parágrafo único, em sede do Art. 25, CP/40, por donde se interpela - como classificá-lo? 
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DESENVOLVIMENTO: 

A recente/nupérrima Lei nº 13.964/19, vulgarmente cognominada "Pacote Anticrime", procedera pela 

comutação de diversificados dispositivos radicados ao Sistema Penal pátrio, máxime - franqueando 

transmutações às arcadas normativas objetivadas (Sobressalte, Jus Poenale/Direito Penal em Sentido 

Objetivo, empregado por cá, havido como conjunto de normas jurídicas, exteriorizadas 

mandamentalmente de modo explícito ou implícito, convergentemente a determinado bem jurídico, 

em repristinação de preceitos, diverge e nada possui de consonância, para com o epitetado Direito 

Penal Objetivo incutido ao arcabouço de Culpabilidade, teratologia azoinante e adversa ao Estado 

Democrático de Direito, refratário ao curial Princípio Constitucional-penal da Culpabilidade [Art. 5º, LVII, 

CF/88] e querelante ao Princípio Constitucional-penal da Legalidade [Art. 5º, XXXIX, CF/88] - por mais 

que expressões gráficas homogêneas, albergantes de semântica distinta.). Nesta tônica, apregoam-se 

demudações de ordem material e processual, precipuamente imbuídas ao Código Penal, Código de 

Processo Penal e Legislação Penal Extravagante, para além-mar de consentânea altercação acerca da 

alcunha adotada - "Pacote Anticrime" - contrária e eivada de desacurabilidade aos jaezes técnico-

elementares de elucubração de Teoria da Norma Penal, Política Criminal e Criminologia, supracitado 

diploma, apresenta-se cambiante - possuindo pontos de relevância, pela objetivação legislativa de 

matérias já pacificadas jurisprudencialmente, conquanto - a contrario sensu, cuida-se, por vezes, em 

outras tantas alterações, olvidar de vista/íris a peculiar Teoria Penal, quando não a imperativa grafia 

constitucional (verbi gratia: Art. 60, § 4º, IV, CF/88). Conseguintemente, em outrossim vereda, 

prosseguira por adotar, retromencionado Parágrafo Único, incluído ao Art. 25º do CP/40, preconização 

literal-específica ao agente de segurança pública, que agindo em legitima defesa de terceiro, repele 

injusta agressão ou grave ameaça, atual ou iminente; a atribulação não se radica de todo quanto a 

matéria, posto reconhecida factibilidade de excludentes de antijurídicidade em sede do ordenamento 

jurídico-penal pátrio, bem como irrefragavelmente necessário e imprescindível se predica 

supratranscrito instituto de Legitima Defesa (nessa conformidade, a jurisprudência de cortes superiores, 

já a estava declarando em conjunturas fáticas como as narradas textualmente pelo parágrafo 

acrescido.). Destarte, pelas elucubrações teórico-normativas penais, estar-se-ia ante norma penal de 

caráter não incriminador, todavia - não se poderia demonstrar de aspecto explicativo, tampouco 

complementar ao Art. 25, caput - vez, tais normas penais não incriminadoras, necessitarem incidir sobre 

preceito primário ou preceito secundário de tipo penal mandamental, dar-se-ia mais assertivo - tê-lo 

como norma penal permissiva, fator fundante de uma consectária inconstitucionalidade, lastreada ao 

Princípio da Igualdade (BITENCOURT, 2019, p.39-446). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desse modo, pelo cunhado Princípio da Igualdade (Art. 5º, CF/88), bem como por qualquer vetor 

hermenêutico lógico-sistêmico, plasmando interpretação acerca das (a) fontes, (b) meios e (c) 

resultados, entrementes ao peculiar caráter de generalidade incutido ao instituto de Legitima Defesa, 

inexiste factibilidade de aplicabilidade de especialidade ao referido parágrafo único(em detrimento do 

Art. 25, CP/40); tornando-o inócuo, mesmo tratando da conjuntura descrita, donde aplicável será dito 

caput. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRINCÍPIO DO RECONHECIMENTO: SOCIODINÂMICA DE 

ESTIGMATIZAÇÃO E REIFICAÇÃO -ESCRUTÍNIOS 

PROPEDÊUTICO-AXIOLÓGICOS AO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Pinheiro.  

COAUTORES: -. 

ORIENTADOR: Dr. Marcio Renan Hamel. 

UNIVERSIDADE: FD - Faculdade de Direito, Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O escrutínio intenta erigir plasmação de sopesos concernentemente à acepção Princípio do 

Reconhecimento, Sociodinâmica de Estigmatização e Reificação, valendo-se, para tanto, de estrito 

perquirir bibliográfico, entrementes ao emprego do referente método hipotético-dedutivo, sob a égide 

de cotejos jurídico-filosóficos e jurídico-sociológicos, volvidos ao prosseguimento de elucubrações 

teórico-normativas, avocadas de trabalhos edificados precedentemente no Projeto de Pesquisa 

Reconhecimento e Tolerância em Sociedades Multiculturais. Destarte, de anafóricas plasmações 

radicadas ao intercâmbio de consecução normativa (Teoria Paralelísta - Estado e Sociedade, como 

polivalentes de constituição de um peculiar nomos, lócus donde explorada fora a ambivalência 

normativa/disrupção do aspecto de normado unitário, pela valia de anomia e antinomia), perquire-se a 

axiologia consitucional pátria, pela intersubjetividade. De tal - há-se factibilidade de consecução ao dito 

Princípio do Reconhecimento? 
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DESENVOLVIMENTO: 

As matizes do hodierno Estado de Direito, predicam-se profusamente graduadas, pela valia de querelas 

volvidas ao jaez de redistribuição pecuniária, entrementes ao reconhecimento sociocultural-identitário 

de determinados nichos obnubilados e acoutados de irradiação ao espectro de Direito, pelas vias de 

normatização Estatal; tamanha engendra, fulcralmente delineada por uma concepção paradigmática de 

estratificação/segregação societal, bem como lastreada em aspectos de difusa racionalização 

instrumental, denotando em consectárias factibilidades simbólicas e imperativos sociais eivados de 

reificação (HAMEL, 2020), convencionara-se denominar Sociodinâmica de Estigmatização (PINHEIRO, 

2019). A contemporânea Constituição Federal (1988), erigira inexorável viragem sistêmico-histórica-

jurídica, posto em sua respectiva natureza principiológica, roborar e reverberar ideários axiológicos de 

equidade (Formal-material), entrementes ao albergue tripartite de dimensões de Direitos 

Fundamentais, máxime - recepcionados dos cognominados Direitos Humanos, edificados e radicados 

de há muito em sede do dito Direito Internacional Público; daí imbuir ao retromencionado instituto 

epitetado Princípio - condição de núcleo diretor de determinável sistema, incidente e incutível sobre as 

referentes arcadas normativas - neste particular, cumpre sobressaltar diversidade dentre os arcabouços 

de normas e princípios, por donde estes desvelam materialização em repristinação explícita e/ou 

implícita, podendo aquelas sediá-los, consonante à alcunhada norma-princípio. Conseguintemente, 

Canotilho, procede pela fundação de Seção (a) Princípios Político-constitucionais e (b) Princípios 

Jurídico-constitucionais, (SILVA, 2019, p. 93-4); indubitavelmente, em se tratando das hodiernas 

vicissitudes societais de arcadas reivindicatórias, concomitantemente a consentânea hermenêutica 

histórica e hermenêutica lógico-sistêmica - aventar e obtemperar acerca do vigente Estado Democrático 

de Direito, dá-se, em outrossim condão, por apregoar valores e bens implícitos à axiologia sistemático-

jurídica pátria, vez aposto consignar desígnios de isonomia, transcendência, respeitabilidade 

indiscriminante e observância à peculiar imanência de dignidade humana. Conquanto, em tônica de 

sublevações de movimentos societais requerentes de reconhecimento normativo-Estatal, alguns tantos 

- historicamente degradados e dispostos à condição de inidoneidade simbólica, pelos vastos grilhões 

ignóbeis da intolerância, está-se de toda sorte - fronte encetamentos coletivo-societais; a preconizada 

intersubjetividade hegeliana-honnethiana (HEGEL, 1995; HONNETH, 2009), deve aglutinar ressonância, 

para além-mar de exígua tolerância sofismada ou coexistência fadária, granjeando salvaguardo Estatal. 

Assim, infere-se do Princípio da Igualdade, em esfera material, o cognominado Princípio do 

Reconhecimento, havido como conjunto unitário de plurívocas vontades, nascente da peculiar condição 

de Sujeito Direito de cada qual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desse modo, pelo Princípio da Igualdade (Art. 5º, CF/88), em esfera material, bem como por qualquer 

vetor hermenêutico histórico-lógico-sistêmico, coteja-se repristinação e inferência ao Princípio do 

Reconhecimento, emanado do próprio ideário de Estado Democrático de Direito, como representação 

unitária de espelhamento de subjetividades particulares, pela objetivação-Estatal e consectária 

intersubjetivação de mencionados nichos reivindicatórios; incutindo-se à secundária dimensão-

fundamental. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A SÚMULA VINCULANTE N. 13 E OS LIMITES NA NOMEAÇÃO 

DE PARENTES PARA O CARGO DE EMBAIXADOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Rotta Zanella.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Giovani Corralo.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo objetiva a compreensão da Súmula Vinculante (SV) n. 13, do histórico de combate ao 

nepotismo no Brasil, inclusive por meio do direito comparado, análise de leis, jurisprudências e 

doutrinas administrativistas. Justifica-se a pesquisa, visto que o assunto permanece constantemente 

em discussão, e macula a administração pública não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. 

Aprofundar-se-á, principalmente, no estudo acerca do cargo de embaixador e dos cargos políticos, para 

melhor compreensão dos limites de nomeação de parentes em determinadas situações. Afinal, em 

havendo subsídios para impugnar uma nomeação, não há de se falar em validá-la.  

Para tanto, utilizar-se-á os métodos hermenêutico e dialético, sabendo que o primeiro consiste em 

análise de correntes antagônicas, e o segundo em reflexões acerca dos tópicos discutidos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

À administração pública, indispensáveis princípios, em especial os previstos no Artigo 37 da 

Constituição. Porém, para o estudo da SV n. 13, três são cruciais: moralidade, impessoalidade e 

eficiência. 

O primeiro “[...] foi alçado à dignidade de informador superior e pressuposto de validade de toda a 

atividade legal e administrativa” (SARAIVA FILHO, 1998, p. 129–132); o segundo evita que o 

administrador confunda a esfera pública e privada, coibindo favorecimentos pessoais; já o terceiro 
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busca a maximização de resultados com menor gasto possível de verba pública. Porém, algumas 

situações, como o nepotismo, infringem estes princípios. 

Um marco no combate ao nepotismo foi a SV n. 13, que estendeu o alcance da Resolução n. 7/2005 do 

CNJ, visando coibir a utilização da função administrativa para favorecimento de parentes do 

administrador. Voto do Min. Marco Aurélio na ADI n. 1521/RS, de 2013, destaca que o nepotismo não 

menospreza a competência do indicado em razão do parentesco, mas busca respeito ao erário público, 

evitando vantagens pessoais. 

Em 2019, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sinalizou possível indicação de seu filho 

como embaixador do Brasil nos EUA, o que deu azo a análises fáticas e jurídicas. Situações parecidas 

ocorreram na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, em 2017, e no Uzbequistão, em 2008 e 2010, onde 

filhos de Chefes de Estado foram indicados para cargo de Embaixador. Destaque-se que estes três países 

dificilmente seriam caracterizados como democracias, sendo o primeiro monarquia absoluta (REZENDE; 

JARDIM, 2019, p. 6). 

Embora o cargo de Embaixador seja de carreira, o Artigo 41, parágrafo único, da Lei n. 11.440/2006, 

permite excepcionalmente a nomeação de outras pessoas, se cumpridos requisitos.  

A doutrina discute se o cargo de embaixador é, ou não, cargo político. Se sim, a tendência seria a não 

aplicação da SV n. 13.  

Porém, se constatada incidência da SV n. 13, não bastaria se enquadrar nos requisitos, devendo inexistir 

hipótese de nepotismo. 

Celso A. Bandeira de Mello e Maria S. Z. Di Pietro compreendem os cargos políticos em viés restritivo, 

onde os membros da magistratura, Parquet e embaixadores não se enquadrariam. Em sentido 

contrário, Hely Lopes Meirelles propõe conceito amplo, abrangendo todos esses, inclusive o cargo de 

Embaixador (REZENDE; JARDIM, 2019, p. 26-27). 

Paulo Modesto compreende como agentes políticos os membros da magistratura, Parquet e Tribunal 

de Contas, mas não o cargo de Embaixador. Este parece o raciocínio mais compatível com leitura 

sistêmica da legislação. 

Conforme Nota Informativa n. 4.216, não basta que embaixadores sejam julgados pelo STF para que 

sejam agentes políticos (2019, p. 32), nem menção avulsa na Constituição ou algumas regras especiais 

para tanto, sendo importante todo um regime constitucionalmente determinado. Ainda, apesar da 

importância do cargo de Embaixador, não há atuação independente, sendo inconcebível caracterização 

deste cargo como político (2019, p. 25). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A SV n. 13 visa coibir o nepotismo e a obtenção de vantagens pessoais indevidas. Porém, não se aplica 

aos cargos políticos, conforme afirma parte da jurisprudência. 

Analisado o cargo de Embaixador, excluiu-se hipótese de cargo político, concluindo-se pela incidência 

da Súmula. Assim, a indicação de parentes para o cargo de embaixador e diretor de agência reguladora  

resultaria em nepotismo, ferindo os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

A APOSENTADORIA DA PESSOA TRANSGÊNERO: 

CONSOLIDAÇÃO DO SER DIANTE DA LACUNA LEGISLATIVA 

EXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Franciele Bordignon Dalla Costa 

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Edimara Sachet Risso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O direito à aposentadoria é consolidado no artigo 6º da Constituição Federal, sendo que as normas 

vigentes para o implemento do benefício baseiam-se no conceito binário de que se é homem ou mulher, 

ou seja, as regras aplicáveis ao homem diferem-se das regras aplicavéis a mulher. Depreende-se, então, 

que o entendimento é de que gênero e genitália vinculam-se, sem considerar a realidade da pessoa 

transgênero. 

A pesquisa evidencia, por meio do método hermenêutico de abordagem e do método monográfico de 

procedimento, a omissão legislativa que gera insegurança jurídica, já que não há regramento para a 

aposentadoria da pessoa trans. Cabe ao Estado e aos operadores do Direito, portanto, solucionar a 

lacuna existente, pois além de questão atinente à justiça social trata-se, inclusive, de mecanismo para 

a concretização da dignidade humana. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Previdência Social é um dos pilares do tripé da Seguridade Social que é, ainda, composta pela Saúde 

e Assistência Social. O sistema da Seguridade Social é protetivo, pois a Saúde e Assistência Social são 

constitucionalmente asseguradas a todos, contudo, a Previdência Social possui natureza contributiva e 

filiação obrigatória (STUDART, 2018, p. 49). 
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No entanto, as normas para o implemento ao benefício da aposentadoria desconsideram a realidade da 

pessoa transgênero, pois são baseadas no conceito binário e transgênero, segundo Rodrigo da Cunha 

Pereira, "é um conceito abrangente que engloba grupos diversificados de pessoas que têm em comum 

a não identificação com o comportamento e/ou papeis esperados do sexo com o qual nasceram”. Assim, 

a inércia estatal em legislar sobre o assunto reforça a insegurança jurídica dessa parcela da população 

que, além de preconceito, convive também com o desamparo do Estado no que concerne ao direito à 

aposentadoria. 

É salutar mencionar que avanços ocorreram, exemplo disso é o Recurso Extraordinário nº 670422 do 

Supremo Tribunal Federal que reitera que para haver a mudança de nome não é necessário realizar a 

cirurgia de redesignação sexual, pois a vontade do indivíduo é o único requisito, seja pela via judicial ou 

administrativa. Tal decisão concretiza a dignidade humana, visto que o direito da pessoa trans a exercer 

sua identidade deve ocorrer sem qualquer prejuízo, entretanto, dados da Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA), revelam que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no 

mundo. A informação expõe o persistente preconceito da sociedade brasileira e contraria o objetivo de 

não discriminação, previsto constitucionalmente. 

A Constituição Federal, lei máxima no ordenamento jurídico brasileiro, assegura a dignidade da pessoa 

humana, bem como a igualdade, sem distinção de qualquer natureza. Porém, o direito à aposentadoria, 

na condição de direito fundamental social, não faz com que a dignidade da pessoa transgênero seja 

efetiva e, ainda, descumpre a igualdade assegurada. 

Cabe ao Estado, portanto, garantir a segurança dessa parcela da população, inclusive no âmbito 

previdenciário, pois diante da omissão legislativa e de uma realidade que discrimina, a pessoa 

transgênero não convive com direitos fundamentais, coisa incompatível com os objetivos de um Estado 

Democrático de Direito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir do exposto, é possível compreender a necessidade de legislação sobre o tema, pois a dignidade 

da pessoa transgênero não pode ser eivada em razão de lacuna normativa. Além disso, embora essa 

parcela da população pareça esquecida, o Estado deve, de maneira singular, considerar a realidade 

problemática da pessoa trans e, então, torná-la digna. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: PROCESSO DE 

REVITALIZAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO 

DE PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Fioreze, Janice Conte, Jaqueline Rufato e Tiago Brum.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Carla Portal Vasconcelos e Prof. Esp. Rodrigo Rintzel. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O seguinte artigo explana as decisões projetuais adotadas em um modelo de intervenção na área central 

do Município de Passo Fundo, realizadas como etapa de anteprojeto para a disciplina de Projeto 

Urbanístico Integrado II, sob orientação do corpo docente composto por Prof.ª Dr.ª Carla Portal 

Vasconcelos, Prof. Me. Maurício Lago Magro e Prof. Esp. Rodrigo Rintzel. O projeto em questão dispôs 

do propósito central de valorizar os espaços públicos urbanos existentes e priorizar a circulação dos 

pedestres e do uso de transportes públicos eficientes e ambientalmente viáveis, através de medidas 

que busquem compor ambientes públicos agradáveis, aliviar o sistema viário e apresentar novas 

alternativas de circulação apropriadas ao fluxo efetivo. Paralelo à efetivação dos princípios listados, 

atentou-se à valorização dos espaços públicos e privados já constituintes da história da área intervida, 

usufruindo-se de suas características na intenção de lhes intensificar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As últimas décadas do Século XX e primeiras do Século XXI foram de considerável relevância para a 

expansão física e econômica do Município de Passo Fundo, reconhecendo-lhe o título de Pólo Médico e 

Educacional. Sucedeu-se uma expansão urbana extremamente relevante, resultando na cidade como a 

conhecemos hoje. 

Apesar das mudanças, inovações, alterações, alguns locais prevalecem na história por sua importância 

e singularidade – não somente no que se refere à uma importância pública geral, mas principalmente 
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aos espaços que são marcantes para cada um (o banco da praça, a loja da esquina...). É nesse sentido 

que busca-se valorizar e manter a pré-existência, atingindo particularidades, peculiaridades, ambientes 

que marcam a história de quem vive e vê uma constante evolução – evoluir, não significa substituir. 

Dentro da parcela delimitada da cidade, estabeleceram-se áreas prioritárias para as propostas de 

projeto. Com base no objetivo de valorizar o que já existe, algumas áreas encaixavam-se perfeitamente 

pelo seu caráter particular: a Rua Moron, com sua insubstituível característica comercial; a Rua 

Independência, com personalidade marcante de agitação e vida noturna; a Avenida Brasil, com sua 

natureza de movimento e traço histórico de ligação entre os extremos da cidade; e o Parque da Gare, 

que mesmo após revitalizado, manteve sua identidade histórica ferroviária. 

Além destes, é claro, outras áreas também foram destacadas. No intuito de criar uma rota 

gastronômica, diversos pontos foram definidos, atribuindo-lhes, a cada um, um estilo gastronômico 

diferente. As Praças Marechal Floriano e Tochetto, por exemplo, receberam a titulação de zonas verdes, 

respiros da cidade, além da atribuição de áreas de culinária popular. 

Além da questão de espaços públicos, um dos maiores desafios urbanos do município está associado à 

circulação de veículos e sua relação com os pedestres. As principais vias de circulação encontram-se 

saturadas nos horários de pico, e a maneira como as rotas de transporte público são configuradas 

resultam em longos tempos de deslocamento, fazendo com que os indivíduos optem por circular com 

seus veículos particulares. A solução para esta questão não é simples, muito menos individual. Objetiva-

se por, além de diminuir o fluxo de veículos, tornar o sistema de transporte público mais eficiente, 

ecologicamente viável, e favorecer, primordialmente, a circulação do pedestre. 

Diante disso, buscando uma política pública de transporte eficaz, propõe-se a implantação de um VLT – 

veículo leve sobre trilhos, por integrar-se muito bem a movimentação de pedestres, e por, 

comprovadamente, retirar mais pessoas de seus veículos particulares do que os ônibus. Como ponto de 

implantação, adotou-se a principal via de Passo Fundo, a Avenida Brasil, onde o VLT circulará de uma 

ponta à outra da cidade, contribuindo para uma maior integração entre seus extremos. São veículos 

silenciosos, ecológicos e rápidos – condizente à uma cidade em constante evolução urbana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pequenas intervenções urbanas têm potencial para melhorar a vida de milhares de pessoas. O 

anteprojeto busca aplicar melhorias de circulação, de ambiência e de incentivo à economia local, através 

de melhorias nos equipamentos públicos urbanos, rota gastronômica - questões que buscam melhorar 

o espaço das pessoas, com ações simples, mas que gerem resultados grandiosos. 

 

REFERÊNCIAS: 
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ESTAMOS SENDO VIGIADOS? A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS E O DADO PESSOAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Luzzi Valduga.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Doutora Gabriela Werner Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Lei 13.709, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 14 de 

agosto de 2018, aproxima-se da sua entrada em vigor, e, com isso, acarreta novas discussões para o 

mundo jurídico. Em consequência disso, precisa-se entender o conceito de dado pessoal, sua 

abrangência e importância em um mundo cada vez mais digitalizado e algorítmico, onde as máquinas, 

assistentes digitais e a inteligência artificial tomam decisões diárias por e referente a todos os cidadãos, 

sem nem mesmo serem percebidas. O presente trabalho busca, através de pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, trazer algumas das indagações e reflexões acerca desse assunto, que está cada vez mais 

latente na sociedade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O acesso aos meios digitais está cada vez mais frequente, ainda mais em tempos de pandemia, onde as 

atividades passaram a se dar de maneira preferencialmente virtual. As agendas virtuais, as "lives", as 

compras online, os assistentes digitais, como a Siri, da Apple, as mensagens instantâneas e as redes 

sociais, por exemplo, se tornaram mais corriqueiras e "comuns" na sociedade. Vive-se em um momento 

de grande exposição da privacidade a esses mecanismos, sem saber ao certo para onde esses dados vão 

e qual o seu uso. 

Toda essa informação pessoal ali inserida é objeto de um tratamento de dados por um processador. 

Cada aplicativo, por exemplo, possui o seu próprio mecanismo de tratamento e proteção de dados 
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pessoais, que serão regulados e fiscalizados por meio da Agência Nacional de Proteção de Dados, criada 

pela LGPD, mas que, entretanto, ainda não fora criada.  

Mas o que são esses dados pessoais? A LGPD traz uma definição em seu artigo 5º, inciso I, afirmando 

que dado pessoal é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. De acordo 

com Guilherme Pinheiro (2020), identificada é a pessoa que em razão dos dados apresentados, você já 

consegue "colocar um rosto", já a identificável é a que tem seus dados pseudonimizados, ou seja, que 

dependem da junção de informações de mais um banco de dados para que se possa identificá-la, mas 

que é facilmente identificável em se juntando esses dois bancos de dados. 

Esses dados, isoladamente, aparentam-se inofensivos, pois não se sabe como será o seu tratamento e 

utilização. Essa informação e o cálculo de consequências em longa data não são de conhecimento 

comum. E essa é uma das mudanças buscadas pela LGPD. A informação de seus usos e autorizações 

deverão ser postas de maneira clara, extensiva e inequívoca, para que o utilizador saiba com o que está 

concordando, e quais as consequências isso acarretará futuramente. 

Nessa toada, vale ressaltar o entendimento do Tribunal Constitucional Alemão, trazido por Laura 

Mendes (2018), que ao julgar a "Lei do Censo" no país, em 1983, afirmou que "não existem mais dados 

insignificantes", lançando a tese da autodeterminação informativa, ou seja, a noção de que toda a 

pessoa tem o direito de se autodeterminar e determinar o fluxo de informações sobre sua 

personalidade, que por sua vez é um direito humano fundamental. Forte a sua importância e 

reconhecimento mundial, o princípio restou consagrado no inciso II, do artigo 2º da LGPD.  

Por fim, entendendo que a proteção de dados tem natureza jurídica de direito da personalidade, pode-

se concebê-lo como um direito fundamental constitucional, juntamente com o sigilo das informações 

no rol do artigo 5º. Esse entendimento está previsto na PEC 17/2019, e se coaduna com o entendimento 

firmado pelo STF, no julgamento da MP 954/2020, onde Rosa Weber concluiu que os dados pessoais 

estão no âmbito de proteção constitucional (artigo 5º), que ampara o direito à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem das pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a LGPD espera-se uma maior transparência e controle quanto a obtenção, tratamento e 

compartilhamento de dados no Brasil. Isso não gera apenas maior confiabilidade na utilização dos 

serviços, mas, principalmente buscará proteger um bem tão precioso quanto a nossa privacidade, 

nossas escolhas, manifestações e opiniões. As manifestações pessoais somente são livres, se o seu 

titular a faz sem receito de "estar sendo vigiado". Essa liberdade é fundamental para o livre exercício da 

cidadania. 
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DIREITO À CIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Luna Diniz Musskopf  

COAUTORES: Janaína Rigo Santin 

ORIENTADOR: Dra. Janaína Rigo Santin  

UNIVERSIDADE: Faculdade de Direito - Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sabe-se que a pandemia gerada pelo Covid-19 causou uma gravíssima crise sanitária, política, 

econômica e, principalmente, social no Brasil e no mundo, de modo que legitimou o agravamento da 

qualidade de vida da população, sobretudo dos mais pobres e vulneráveis economicamente. Com isso, 

a pandemia escancara as desigualdades socioespaciais latentes nos grandes centros urbanos brasileiros 

e a maneira com que o direito à cidade fica condicionado à necessidade de políticas públicas voltadas 

às questões de restruturação e otimização dos espaços urbanos, como um mínimo ideal para o exercício 

de uma vida digna em sociedade. Em vista dessas considerações, propõe-se analisar o direito à cidade 

à luz da atual pandemia, assim como a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257/2001).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo, que parte de leis gerais para 

casos específicos. Como método de procedimento utilizou-se a consulta a legislação, livros, artigos 

científicos e periódicos jurídicos. 

O direito à cidade permeia longa discussão sobre a sua definição e em como poderia ser materializado. 

Isso porque, partindo da seara do direito, muito se fala se poderia ser classificado como um direito 

transindividual, difuso ou coletivo. A necessidade de positivação no ordenamento jurídico ocorreu com 

a inclusão do art. 182, na Constituição Federal de 1988, à título de política urbana, e, após o resultado 

de movimentos sociais ao longo de mais de uma década, positivada na lei denominada Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257/2001), consolidando-se um divisor de águas, já que passam a prever a função social 
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da propriedade e da cidade, além da obrigatoriedade do plano diretor nas médias e grandes cidades 

brasileiras. 

Neste jaez, Pedro Jacobi (1986, p. 22) revela que todos têm direito à cidade e têm direito de se 

assumirem como cidadãos, mas que na prática, da forma com que as cidades se desenvolvem, o que 

ocorre é uma urbanização desurbanizada, já que o direito à cidade quer dizer direito à vida urbana, à 

habitação e à dignidade do indivíduo.  

Assim sendo, o aludido autor já previa muitos dos problemas que são refletidos nos dias atuais, 

principalmente em razão da pandemia e da imposição do isolamento social compulsório, já que 

“escancara as desigualdades socioespaciais evidenciando essa urbanização produzida e reproduzida a 

partir da lógica de interesses de grupos dominantes” (AGOPYAN, 2020). Por conseguinte, começa-se a 

espalhar de forma catastrófica pelas regiões periféricas e mais carentes, visto que, frequentemente, 

carecem da falta de recursos atinentes a saneamento básico, moradia digna e acesso à saúde, muito 

também pela omissão de ações do poder local.  

Para tanto, Grete Soares Pflueger (2020, p. 55) propõe que é necessário repensar as novas questões 

urbanas e arquitetônicas, já que, partindo da casa para a cidade, muitos dilemas são questionáveis, a 

começar sobre o espaço para o trabalho em casa, nem sempre considerado nas habitações. Também 

refletir sobre as medidas de higienização das habitações, condomínios e espaços públicos das cidades, 

bem como pensar nos desafios dos bairros densos, periféricos e populares sem infraestruturas básicas 

de água e saneamento. Na cidade dividida por incluídos e excluídos, soluções urbanas, de saúde pública 

e de direito em prol da saúde e salubridade são necessárias, assim como as redes de apoio e 

solidariedade para doação de medicamentos, alimentos e itens de higiene que podem ser articuladas 

em vários setores. 

Não obstante, insta consignar que é imprescindível reanalisar o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade, na 

maneira com que poderiam se atualizar diante destes novos desafios, durante e após a pandemia, e 

frente a necessidade da positivação do direito à cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O direito à moradia está correlacionado a outros direitos inerentes a dignidade da pessoa humana, o 

que faz necessário otimizá-lo por meio de articulações do Poder Executivo Municipal com outros níveis 

de governo e setores da sociedade, visando a garantia do bem-estar da população como um todo, sem 

distinções, considerando, ainda, o agravamento da pandemia e a necessidade de soluções imediatas. 

 

REFERÊNCIAS: 
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DIREITO REAL DE LAJE COMO INSTRUMENTO DE MORADIA 

DIGNA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Luna Diniz Musskopf  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Janaína Rigo Santin  

UNIVERSIDADE: Faculdade de Direito - Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil é composto por diversas regiões, cada uma com suas próprias particularidades, mas todas 

marcadas por grandes movimentos sociais ao longo da história, que resultaram na repentina 

urbanização das grandes cidades, produzindo notoriamente reflexos ociosos no que tange ao direito à 

moradia e a propriedade, somados ao problema da desigualdade social. A segregação socioespacial é 

perceptível, ao passo que a falta de alternativas habitacionais para os segmentos sociais de menor renda 

resulta na expansão das cidades para regiões mais periféricas, especialmente no que tange ao processo 

de formação da favelização, bem como dos guetos, subúrbios e os “puxadinhos”. Para tanto, propõe-se 

analisar o direito real de laje, agora incluído formalmente no ordenamento jurídico brasileiro, visto que 

inserido no Código Civil, por força da Lei de Regularização Fundiária n.º 13.465/2017, com o intuito de 

verificá-lo como instrumento de moradia digna. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo, que parte de leis gerais para 

casos específicos. Como método de procedimento utilizou-se a consulta a legislação, livros, 

bibliografias, artigos científicos e periódicos jurídicos. 

O direito à moradia é um direito inerente ao humano e essencial à sua vida, sendo que no Brasil, foi 

incluído de forma expressa no ordenamento constitucional pátrio, a partir da da Emenda Constitucional 

nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, alterando-se a redação original do artigo 6º da Constituição a fim de 

incluí-lo, entre aos direitos sociais.  
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Assim, sob este pretexto, após quase duas décadas, surge a Lei 13.465 de 2017, fruto da Medida 

Provisória 759/2016. É a partir desta lei que se incluiu o Direito de Laje, nos artigos 1.510-A a 1.510-E 

do Código Civil, “uma vez que manter relações legítimas à soleira da lei é legar incerteza e 

impossibilidade a todos os que, por necessidades variadas, buscaram dispor ou tutelar o espaço físico 

que, comumente, se denomina “laje”. (DE FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 20). 

Todavia, o uso da laje durante séculos é prática reiterada nas favelas, visto que, desde então, era 

retratada por um número infinito de casos em que filhos construíam suas casas na laje de seus pais e/ou 

de outros parentes. (HENNIKA; SANTIN, 2018) Ocorre que os possuidores desses imóveis de 

sobrelevação eram privados de direitos sucessórios, direitos petitórios e até mesmo de outras 

categorias de transações reais comumente vistas no que toca à propriedade, como a compra e venda, 

por exemplo (SILVA, 2019, p.34).  

Partindo da análise em termos mais técnicos, a laje é o espaço que existe acima da residência, ou 

mesmo, abaixo da residência, que é tomada como “residência base”. Isso porque, passam a coexistir 

unidades imobiliárias autônomas, de titulares distintos, situadas em uma mesma área, “o que no direito 

pátrio, até então, somente se observava com a instituição de um condomínio edilício, em que, por 

exemplo, em um prédio, cada unidade autônoma possui matrícula própria.” (DE FARIA, 2018, p.19). 

Assim sendo, a cessão da laje autoriza a abertura de matrícula própria (art. 1.510-A, § 3.º, do CC). Os 

titulares ou cessionários da laje poderão dela usar, gozar e dispor, bem como a norma não menciona o 

direito de reaver ou reivindicar por parte do lajeário, pois este permanece com o cedente ou 

proprietário da construção-base (lajeiro) (TARTUCE, 2018, p. 1.088). 

Ademais, os imóveis sobre os quais recairá o direito de laje poderão ser classificados de formas distintas, 

a depender de sua posição em relação à construção-base, pois em se tratando de construção acima da 

original, esta receberá o nome de laje em sobrelevação ou, ainda, de laje vertical ascendente, enquanto 

que os imóveis construídos abaixo do original ou no subsolo, serão tidos por laje em infrapartição ou, 

ainda, por laje vertical descendente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O direito real de laje revela a possibilidade da formalização de uma situação de fato ao viés jurídico no 

que tange ao direito à moradia digna, visto que muitos cidadãos, que vivem em assentamentos 

habitacionais irregulares, tiveram a formalização deste direito básico mitigado pelo poder público, 

durante séculos. Outrossim, impulsiona o cumprimento da função social da propriedade e da cidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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CONTRATOS BANCÁRIOS E SUPERENDIVIDAMENTO: A 

NECESSIDADE DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº 3515/2015. 

 

AUTORA: Gabriel Sassi 

CO-AUTOR: João Pedro Linck 

ORIENTADOR:  Franco Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO  

Em decorrência da crise econômica a qual o Brasil enfrenta, um número grande de pessoas perdeu 

renda e agora enfrenta dificuldades. Tendo em vista esse triste e complexo panorama, tramita no 

Senado o Projeto de Lei nº3515/2015, que tem como cerne a prevenção do superendividamento à todas 

as classes de consumidores. A peça legislativa inclui diversos pontos a serem debatidos, dentre eles o 

aumento de prazos de garantia, bem como uma atuação maior e mais contundente do poder judiciário 

para que intervenha e assegure a dignidade e segurança financeira do consumidor em situação de 

vulnerabilidade. Portanto, o objeto do presente trabalho é buscar compreender os fatores que 

desencadeiam o fenômeno do superendividamento, como combatê-lo e em especial, analisar os pontos 

fulcrais do projeto de lei em debate no Poder Legislativo Federal. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

Em decorrência da crise econômica, um número enorme de pessoas observou uma acentuada perda 

em seus rendimentos, tendo dificuldades em adimplir com seus compromissos financeiros, bem como 

manter seus padrões de vida. Todavia, observa-se como “solução” para isto, a celebração de contratos 

de empréstimo com bancos, altos gastos com cartão de crédito, adesão a contratos de financiamento, 

dentre outros. O que salta aos olhos é o número de pessoas que está nesta “bola de neve” financeira. 
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Segundo dados coletados pelo IDEC 0F

1 as pessoas em condições de superendividamento, ou seja, cujos 

rendimentos são inferiores às dívidas que possuem, ultrapassa o número de 30 milhões 1F

2. 

Percebendo este grave problema, o Poder Legislativo Federal colocou em debate o Projeto de Lei nº 

3515/2015, o qual tem como cerne a prevenir que se ocorra o fenômeno do superendividamento dentro 

do mercado de consumo, conforme reza o art. 1º do texto, que pretende incluir no art.4º Código de 

Defesa do Consumidor o inciso X 2F

3, que objetiva tratar a proteção e tratamento ao acúmulo de dívidas 

como princípio das Política Nacional de Relações de Consumo. Da mesma forma que inclui dois capítulos 

voltados para o tratamento do superendividamento e da conciliação em juízo para resolução do 

empasse.  

Tendo este panorama em mente, verifica-se a imprescindibilidade da aprovação deste Projeto de Lei 

pelas casas legislativas e de sua sanção pela Presidência da República por estar de acordo com a 

proteção dos interesses do consumidor, garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XXIII da 

Constituição Federal de 1988. Além disso, o texto do projeto legislativo é uma clara manifestação dos 

princípios do equilíbrio e da vulnerabilidade, ambos insculpidos no art. 4º, incisos III e IV 

respectivamente, o primeiro “sustenta a necessidade de reequilíbrio da situação fática de desigualdade 

por intermédio de tutela jurídica do sujeito vulnerável” 3F

4 enquanto aquele refere-se a “identificação de 

fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em razão de determinadas condições ou 

qualidades que lhe são inerentes” 4F

5. 

 

CONCLUSÃO  

Concluímos o presente resumo sustentando o entendimento de que é de suma necessidade a aprovação 

do Projeto de Lei nº 3515/2015 com o mínimo de alterações pelos legisladores e vetos pelo Presidente 

da República em razão deste texto estar totalmente de acordo com o ordenamento jurídico pátrio e 

pela razão da real necessidade de haver legislação específica protegendo o consumidor contra o 

superendividamento. 
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dividas> 
3 Art. 1 - A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar com as 

seguintes alterações: “Art. 4º [...] X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a 
exclusão social do consumidor.” (NR). 
4 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil. 2018. p. 157. 
5 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil. 2018. p. 136. 
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1990. 2. ed. — Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Comissão Mista Permanente 
de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular, 2016. 

IDEC. Superendividados: 30 milhões já não podem mais pagar suas dívidas. 2018. Acesso em 
24/08/2020. 

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomas Reuters 
– Revista dos Tribunais, 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo 

 

 (X) Resumo  () Relato de Experiência  () Relato de Caso 

 

NUANCES DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 E A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO 

ART. 8º DA LEI 14.010/2020. 

 

AUTORA: Gabriel Sassi 

CO-AUTOR: João Pedro Linck 

ORIENTADOR:  Franco Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

 

INTRODUÇÃO  

O advento da pandemia de Sars-Cov-2 desde março do corrente ano provou ser um desafio nas mais 

diversas áreas da existência humana, dentre elas as relações interpessoais e as relações de consumo. 

Com a ordem de isolamento social instituída por legislação federal e reiterada por decretos do poder 

executivo, a dinâmica de consumo teve de ser vertiginosamente alterada para que a cadeia produtiva e 

a ordem econômica continuassem incólumes. Dessa forma, os contratos de consumo, que outrora eram 

celebrados presencialmente, agora tiveram de ocorrer na seara digital, por meio de redes sociais como 

o Instagram, Facebook e Whatsapp, ou pelos sites das fornecedoras de bens e serviços. Em razão disto, 

é imperiosa uma análise deste panorama, para que se busque compreender esta nova dinâmica de 

consumo. O objeto do presente trabalho é buscar compreender estas novas nuances e averiguar as 

fragilidades destas relações bem como os percalços que são impostos ao consumidor neste período.  

 

DESENVOLVIMENTO  

O temor da contaminação pelo impiedoso coronavirus forçou os consumidores a manter reclusão em 

suas casas, à medida em que os fornecedores abriram novos canais para comércio de bens e serviços. 
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A Folha de São Paulo 5F

6 apontou que, 5,7 milhões de consumidores aderiram ao comércio digital como 

alternativa, para proteger a si mesmos e ainda assim suprir suas necessidades.  

Insculpido no art. 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor 6F

7, a vulnerabilidade revela-se como o 

pilar central do estamento principiológico que sustenta o Direito do Consumidor, Nunes 7F

8 sustenta que 

este princípio decorre de duas fontes, quais sejam uma de ordem técnica, pois o consumidor 

desconhece como operar os meio de produção; bem de uma fonte econômica, haja vista que o 

fornecedor, na maioria das vezes, ostenta poder econômico superior ao do consumidor. 

Também se entende que a defesa dos interesses consumeristas goza do status de garantia fundamental, 

positivado no art. 5º, inciso XXXII 8F

9 da Lei Maior, Miragem 9F

10 explica em razão desta localização 

topográfica, a doutrina e a jurisprudência sustentam a impossibilidade de alteração legislativa por meio 

de Emenda Constitucional. Da mesma forma que estes interesses compõem o Ordem Econômica 

Nacional, conforme reza o art. 170, inciso V da Carta Magna. Portanto, depreende-se que o direito do 

consumidor, bem como os interesses consumeristas são temas de interesse nacional, merecendo total 

atenção das autoridades. 

Tais disposições infelizmente não foram observadas pelos Estado brasileiro quando do advento da Lei 

nº 14.010/2020. O art. 8º deste diploma legal afasta a eficácia do art. 49, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor nas compras de produtos perecíveis e de medicamentos entregues à domicílio até o dia 

trinta de outubro do corrente ano. Desta forma, o consumidor não poderá gozar do seu legítimo direito 

ao arrependimento nestas hipóteses. 

Há um problema grave neste dispositivo legal. De acordo com os dados e informações outrora 

elucidadas, tal enunciado não encontra espaço dentro do ordenamento jurídico pátrio em razão de ir 

de encontro à garantia fundamental de defesa do consumidor, por atacar a ordem econômica nacional 

e, principalmente, por atentar com o princípio da vulnerabilidade. 

 

CONCLUSÃO  

Concluímos o presente resumo sustentando o entendimento de que o art. 8º da Lei n. 14.010/2020 é 

inconstitucional por atentar contra a garantia fundamental da defesa dos interesses do consumidor, 

bem como vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor por ignorar o princípio da 

vulnerabilidade que permeia e deve servir de parâmetro para todas as relações de consumo. 

 

 

                                                            
6FOLHA DE SÃO PAULO, Comércio Digital Ganha 57 Milhões de Consumidores e Varejo Diz que Eles Vieram Para 
Ficar. 2020. Acesso em 16/08/2020. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/comercio-
digital-ganha-57-milhoes-de-consumidores-e-varejo-diz-que-eles-vieram-para-ficar.shtml>; 
7 Art. 4º [...] I – Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo 
8 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. p. 122-123   
9 Art. 5º - [...] XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
10 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil. 2018. p. 60. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COVID-19, NOVAS TECNOLOGIAS E A NECESSIDADE DE 

NORMATIVAS GLOBAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: GIANNA BERTOLIN ROSSATO  

COAUTORES: LETÍCIA ABATI ZANOTTO 

ORIENTADOR: LITON LANES PILAU SOBRINHO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho trata sobre avanço das novas tecnologias que culminou na aceleração do processo de 

globalização, e se tornou um dos fatores – negativo – na disseminação da pandemia causada pelo 

coronavírus SARS-coV-2, agente etiológico da COVID-19. Para a realização da presente pesquisa foi 

empregada a metodologia bibliográfica e documental, com intuito de analisar as balizas que resultaram 

na situação atual, para além dos fatores biológicos de contaminação, e de tratamento (alto grau de 

contágio, a sobrecarga do sistema de saúde, e a falta do investimento necessário para tratamento da 

doença), aprofundando o estudo das condições sociais que desencadearam. Assim, a ausência de 

cooperação entre os Estados nacionais, é fator de interconexão entre a irresponsabilidade ambiental, a 

expansão das novas tecnologias de modo desorganizado, e a atual crise sanitária. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento das novas tecnologias resultou na aceleração da mobilidade urbana, e, portanto, da 

globalização. Essas inovações vêm transformando o mundo, e a própria forma de viver, se relacionar, 

pertencer. Contudo, os Estados não acompanharam as mudanças, o que é refletido no desequilíbrio do 

meio ambiente, das relações, e da própria sustentabilidade da sociedade. Há uma guerra paralela entre 

os países na busca desenfreada pela acumulação de riquezas e de poder, e na exaltação da soberania 

dos estados. Porém, os avanços tecnológicos e muito menos a natureza, não encontram as fronteiras 

definidas pelos homens, sendo que a ausência de cooperação entre os povos e seus governantes, resulta 

em catástrofes, como a atualmente vivenciada. Diante das experiências passadas e das novas 
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contingências sociais experimentadas, as relações internas e internacionais foram afetadas, estreitando 

ainda mais o discurso eminentemente individualista. A racionalidade deve ocupar as agendas nacionais 

para uma reconstrução e reavaliação das reais necessidades, com o compromisso internacional gravoso, 

de proteção às normas ambientais, e sobretudo, do planeta em que vivemos, considerado como um 

organismo vivo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho se propôs a explorar a bibliografia e analisar a relação entre as temáticas da COVID-19, e as 

novas tecnologias, que estão ligadas ao movimento de globalização e aproximação dos indivíduos, 

destacando o direito ambiental internacional como chave para evitar novos desastres sanitários. 

Portanto, evidencia-se a imprescindibilidade da mudança do paradigma racional, buscando a 

obrigatoriedade do cumprimento de normas mínimas e globalizadas de proteção ao meio ambiente.  

 

REFERÊNCIAS: 

AIZEN, Marina. Las nuevas pandemias del planeta devastado. In: SVAMPA, Maristela et al. La Fiebre: 

Pensamentos Contemporâneos em tempos de pandemias. Buenos Aires, 2020, pag. 59-68, 28 de fev. 

2020. 

BADIOU, Alain. Sobre la situación epidémica. In: AGAMBEN, Giorgio et al. Sopa de Wuhan: Pensamento 

Contemporaneo em tempos de pandemias. 2020, pag. 67-78, 21 mar. 2020. 

BAUMAN, Zygmunt. Ética Pós-Moderna. 4ª edição. São Paulo: Paulus, 2010. 

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. PromPromulgada em 05 de outubro de 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 12 abr.2020. 

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Trad. Marcelo Brandão C 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PARADOXO ENTRE A DEMOCRACIA, A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E AS NOTÍCIAS FALSAS  NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: GIANNA BERTOLIN ROSSATO  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: LITON LANES PILAU SOBRINHO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho trata sobre as notícias fraudulentas (termo cunhado em inglês como fake news) e sobre as 

implicações trazidas pela disseminação dessas notícias proporcionadas pelas novas tecnologias 

acessíveis atualmente a grande parte da população. Justifica-se o estudo porposto pois a falta de 

controle sobre a fonte e a falsidade das notícias, trazem novos deslindes, como a desinformação online, 

acarretando uma colisão entre o direito de se expressar livremente, e o limite dessa mesma liberdade. 

A democratização dos meios de comunicação, pode em última análise, afrontar a própria democracia. 

Para tanto, utiliza-se do método de pesquisa bibliográfico e documental. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento das relações sociais e afetivas humanas, ocorreu a partir do progresso e do 

aprimoramento da linguagem como condição de possibilidade das interligações do homem. A 

linguagem conectando os homens pressupõe comunicação, que pode encontrar diferentes significados 

a depender da cultura em que está inserida. A comunicação, desta forma, foi fator essencial na evolução 

da inteligência do homem e responsável pela viabilidade da convivência em sociedade. No campo da 

inovação, as comunicações foram também alteradas pelas novas tecnologias. Os novos mecanismos de 

difusão da informação acarretam uma hiperinformação, bem como a ausência de confiança na 

veracidade do fato e da fonte da notícia, alterou-se profundamente a forma pela qual o homem recebe 

e transmite as notícias atualmente. Nesse pano, as novas tecnologias ganham relânca extrema, pois é 

com a expansão da inteligência automatizada que a cada diao mundo transforma-se a passos largos. 
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Assim, a utilização desses aparelhos digitais, tornaram cada indivíduo ator e expectador, pois ao mesmo 

tempo em que produzem e divulgam notícias, recebem e consomem informações. O controle sobre as 

notícias sempre foi tema muito tormentoso, por lembrar regimes de exceção como a ditadura, e atos 

antidemocráticos, contudo, o fato de não ocorrer controle não significa em nenhuma medida, que essa 

triagem não ocorra pelas mãos daqueles que detém o poder, de forma camuflada da superinformação, 

o que acaba esvaziando a democracia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diversas são as questões que envolvem o crescimento da desinformação online, não apenas pela 

ausência da confiabilidade da fonte, mas também o solipsismo do homem contemporâneo. Ainda não 

se tem consciência da dimensão da interferência das notícias enganosas vinculadas à política, mas é 

fato que há estreita relação entre as notícias falsas e as alterações políticas e sociais, sendo papel da 

democracia garantir o real exercício da liberdade de expressão e de informação. 

 

REFERÊNCIAS: 

DIEDRICH, Marlene S. A aquisição da linguagem: o aspecto vocal na enunciação na experiência da 

criança na linguagem. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras, 

Programa de Pós-Graduação em Letras. Orientaçã 

LEVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do Pensamento. 

MINAS GERAIS, Assembleia. Mundo Político: Impactos e riscos das fake news para a disputa eleitoral e 

para a democracia. 2019. (23min14s). Acesso em 19 outubro 2019.  

PILAU SOBRINHO, Liton. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (im)possibilidade 

comunicacional e seus impactos na saúde e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2017. 

VIDAL, Marc. La era de la humanidade: Hacia la quinta revolución industrial. Madrid: Deusto, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A (IN)APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NO ÂMBITO 

TRABALHISTA EM FACE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Giordana Bertuol Silva  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ma. Linara da Silva. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A arbitragem no âmbito do Direito do Trabalho sofreu alterações com a reforma trabalhista e, com isso, 

sua aplicação acabou ferindo alguns princípios fundamentais do direito processual do trabalho. O 

principal deles é o princípio da proteção, o qual busca garantir a igualdade das partes em todos os 

aspectos. Com a reforma, a arbitragem no direito do trabalho somente será possível se o reclamado 

tiver uma renda duas vezes maior que o teto da previdência social, para que então haja a igualdade 

econômica, contudo, a parte reclamante ainda fica inferior a outros aspectos como conhecimento 

técnico, entre outros. Com isso, é possível a realização da arbitragem no direito do trabalho sem que 

haja a quebra do princípio da proteção e de direitos indisponíveis trabalhistas?       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os princípios consistem na base do direito processual do trabalho, é a partir deles que a ciência toma 

sua forma e segue suas diretrizes.  

Partindo para a esfera de princípios tradicionalmente peculiares do direito processual do trabalho, que 

são de suma importância para que o processo do trabalho tenha um embasamento para justificar no 

âmbito jurídico a sua autonomia como ciência processual, já que possui princípios e regras próprias, 

independendo dos outros ramos do direito. Diante disso, o princípio da proteção processual, o qual é a 

base que norteia os demais princípios trabalhistas e todo o processo do trabalho em si, visto que o maior 

objetivo do direito do trabalho é a proteção dos empregados. A proteção do trabalhador é causa e fim 

do direito do trabalho, como revela a história deste, logo, esse princípio consiste em proteger o 
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empregado de todas as desigualdades encontradas durante e após a relação de emprego com o 

empregador, buscando igualar as partes no âmbito processual principalmente no quesito econômico, 

pois o empregado é uma figura hipossuficiente em relação ao empregador, e esse princípio garante a 

igualdade econômica, jurídica e intelectual, para que o empregado possa litigar de maneira igualitária 

com o seu empregador. 

A desigualdade é muito presente no direito do trabalho, pois a primeira característica que encontramos 

em uma relação de emprego é a subordinação do empregado ao empregador. 

Quando há conflitos trabalhistas, existe como possível meio de resolução a arbitragem. A arbitragem é 

privada, sem vínculos com o Estado. Após a reforma trabalhista a arbitragem tomou um espaço maior 

no direito trabalhista, pois passou a ser permitida a arbitragem em dissídios individuais, conforme 

redação do art. 507- A da CLT.  

O legislador ao incorporar a arbitragem em conflitos individuais pretendia igualar economicamente o 

empregado à figura do empregador, pois o requisito para litigar em câmara arbitral é o empregado ter 

uma remuneração duas vezes mais que o teto da previdência social. Contudo, o empregado não estará 

economicamente igualado ao seu empregador na maioria dos casos, tendo em vista que o patrimônio 

de uma empresa, geralmente, é muito maior que esse valor, fazendo então com que o empregado ainda 

seja a parte hipossuficiente da relação e, por estar litigando os seus direitos através da arbitragem, não 

contará com a proteção do Estado. 

Há que se falar do conflito dessa regra com o princípio da proteção, pois, por mais alto que seja o valor 

da remuneração do empregado, o mesmo não terá igualdade perante seu empregador, pois a igualdade 

que o princípio da proteção garante, vai muito além da hipossuficiência, o mesmo abrange os aspectos 

jurídicos, de capacidade intelectual e cultural do empregado.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, fica evidente que a reforma trabalhista trouxe a arbitragem em dissídios individuais com 

uma normativa que afronta muitos princípios do processo e direito do trabalho os quais são a base que 

norteia todas as relações de emprego, fazendo com que, o empregado possa sair lesado diante dessa 

nova forma de resolução de conflitos.       

 

REFERÊNCIAS: 

ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas. 2. ed. Curitiba: Editora 
Intersaberes, 2016. 234 p. ISBN 9788559722598.  

ATAÍDE, Pedro Henrique Sousa de. O papel dos princípios no direito do trabalho. Revista Fórum 
Trabalhista – RFT, Belo Horizonte, ano 3, n. 13, jul./ago. 2014. Disponível em: < 
http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=160622>. Acesso em: 29 de maio de 2020. 
DUARTE, Bento Herculano. Princípios contidos na Parte Geral do Novo Código de Processo Civil e sua 
aplicação no processo do trabalho. Revista Fórum Trabalhista – RFT, Belo Horizonte, ano 4, n. 18, 
jul./set. 2015. Disponível em: 21 <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=238097>. 
Acesso em: 30 de maio de 2020.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ACESSO AOS PLANOS DE SAÚDE PELO CONSUMIDOR 

IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 E 

NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DIANTE DA VULNERABILDADE 

AGRAVADA   

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovana Rohrbek Tunini  

COAUTORES: Jovana De Cezaro 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em virtude da atual situação de pandemia, causada pela Covid-19, enfrentada pelo Brasil e pelos demais 

países do mundo, muitas mudanças estão ocorrendo na sociedade, nas relações pessoais e profissionais, 

no modo de viver das pessoas, nas relações de consumo e em especial na saúde pública e privada. A 

pandemia impactou as relações de consumo de uma maneira nunca imaginada. Justifica-se a 

importância da pesquisa pois, nesse cenário, uma mudança facilmente percebida está relacionada aos 

planos de saúde. A população idosa, consumidores considerados hipervulneráveis nas relações de 

consumo e população de risco em meio a pandemia, são os mais impactados e que merecem uma 

atenção especial. Logo, objetiva-se investigar as alterações ocorridas nos planos de saúde, em especial 

pelo consumidor idoso em tempos de pandemia, bem como  compreender a figura do consumidor 

hipervulnerável. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia global do Novo Coronavírus possui um número de pessoas infectadas e de mortes que 

cresce demasiadamente, impactando na sociedade como um todo. Segundo informações do Ministério 
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da Saúde, a Covid-19 é uma doença caracterizada por um quadro clínico de infecções assintomáticas a 

quadros respiratórios graves (2020).  

Assim, conforme Gregori, “diante desse cenário catastrófico é fundamental que os consumidores não 

sejam esquecidos e tenham respeitados seus direitos” (2020). Consumidor é qualquer pessoa física ou 

jurídica que compra um produto, ou que contrata um serviço para uso pessoal, isto é, que não seja para 

revender ou usar para fazer uma coisa para vender. 

No que se refere ao consumidor idoso, é todo o indivíduo com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. Todo consumidor é considerado vulnerável mas, o consumidor idoso é considerado 

hipervulnerável, visto que eles “[...] ficam ainda mais expostos às práticas comerciais, à periculosidade 

e nocividade de certos produtos, enfim, à toda atividade desempenhada pelos fornecedores no 

mercado de consumo” (GARCIA, 2020, p. 2).  

O envelhecimento da população é considerado um fato social pós-moderno e a preocupação com a 

proteção do consumidor idoso não é nova. No que se refere aos planos de saúde, as operadoras ainda 

continuam a discriminar a pessoa idosa, pois, para as mesmas os idosos são clientes indesejados “pois 

apresentam mais doenças crônicas e utiliza mais os serviços, além da possibilidade de tratamentos 

muito onerosos nos anos finais de vida” (VIEIRA JUNIOR; MARTINS, 2015, p. 3818).  

Ainda pelo fato do idoso ser um cliente indesejável para os planos de saúde, ocorrem inúmeras 

dificuldades de acesso aos planos, tais como dificuldades de ingresso de idosos em planos de saúde, 

adoção de mecanismos de regulação como exigência de autorização prévia ou solicitação médica, 

reajuste da mensalidade para esta faixa etária, dentre outras situações desconfortáveis ao consumidor 

de planos de saúde idoso (VIEIRA JUNIOR; MARTINS, 2015, p. 3818).  

Com a pandemia, houveram algumas alterações para os beneficiários dos planos de saúde, mas, eles 

devem oferecer a mesma qualidade dos serviços e atendimentos anteriores à pandemia, caso contrário, 

sob pena de violar os direitos do consumidor. As novas regras foram formuladas pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) passaram a incluir a Covid-19 no rol de doenças que possuem cobertura 

pelo plano.  

Em momento de pandemia, não restringir acesso a saúde para os idosos, considerados hipervulneráveis, 

é o caminho mais certo a seguir. Mas, ainda é visível que existe uma inflexibilidade por parte das 

operadoras, o que acaba prejudicando o consumidor idoso, hipervulnerável na relação de consumo e 

grupo de risco em meio a pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que, nesse momento de pandemia, o acesso aos planos de saúde pelo consumidor idoso é 

uma espécie de “garantia” à sua saúde, que se encontra mais vulnerável. No entanto, esse tipo de 

consumidor ainda encontra certas dificuldades em suas relações com as operadoras de planos de saúde, 

dificuldades essas que precisam ser sanadas e o consumidor idoso precisa ter seus direitos respeitados.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo            (   ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A REDUÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 

ATRAVÉS DA SALA DE AULA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovanesa Menezes.  

ORIENTADOR: Elisabeth Maria Foschiera.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A perspectiva do ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas das redes pública e 

privada do país provoca muitos questionamentos na área da educação. Ela surgiu a partir da lei 

10.639/03, e contempla a obrigatoriedade da inclusão da temática no currículo. 

A escola, por meio dos livros didáticos, sempre demonstrou a história em uma perspectiva 

discriminatória, pois os negros só eram lembrados como escravos, e suas lutas e glórias dificilmente 

foram expostas ao conhecimento dos estudantes. Partindo desse pressuposto, é necessário 

compreender qual é a contribuição da abordagem das relações étnico-raciais na escola para a 

sociedade, e como deve ser trabalhada a fim de reduzir a discriminação dentro e fora da sala de aula. 

Os objetivos deste trabalho são: especificar os objetivos das leis 10.639/03 e 11.645/08; investigar as 

dificuldades encontradas na execução dessas leis; e por fim identificar o papel e a importância do 

professor na abordagem do tema dentro da escola. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia empregada neste trabalho é a de pesquisa bibliográfica, utilizando-se de artigos 

relacionados ao tema de estudo. Foram analisados aspectos que proporcionaram uma reflexão sobre 

questões pertinentes a serem discutidas. 

A lei 10.639/03 foi estabelecida em 9 de janeiro de 2003, com o intuito de tornar obrigatório o ensino 

da História e Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas das redes pública e privada do país. O objetivo 

dessa lei é resgatar a contribuição do povo negro na História do Brasil. Já a lei 11.645/08 foi promulgada 

em 10 de março de 2008, integrando a cultura indígena ao currículo.  
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A Constituição prevê que sejam trabalhadas as relações étnico-raciais na escola, mas ainda existem 

dificuldades para desenvolvê-las. O corpo docente não foi devidamente capacitado para tal abordagem, 

tendo sua formação em processo. Além disso, os livros didáticos foram ao longo do tempo um 

instrumento de disseminação de preconceitos, omitindo as lutas e glórias dos povos indígenas e dos 

negros. Isso resultou em discriminação dentro da escola, pois muitos alunos negros tiveram sua 

autoestima abalada pelos estereótipos, o que diversas vezes contribuiu também para a evasão e o 

fracasso escolar.  

Diante de tais fatos, é fundamental identificar qual o papel e a importância do professor na execução 

das diretrizes elaboradas pela Constituição Federal.  

O professor precisa de uma formação que o capacite para atender às seguintes necessidades: 

possibilitar o conhecimento dos estudantes sobre a História do Brasil e o reconhecimento das pessoas 

negras na cultura brasileira, a partir do olhar da população negra, e discutir e tentar combater o racismo, 

além de promover a educação em uma perspectiva plural das relações étnico-raciais. É importante que 

os educadores, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, discutam com seus alunos sobre 

discriminação racial, para que as crianças compreendam que todos são iguais, independente de suas 

origens ou tom de pele. Assim, desenvolvendo um debate significativo, os estudantes conseguem 

transmitir às suas famílias e comunidades a conscientização de que todos devem acabar com qualquer 

forma de preconceito e racismo. Com isso, o professor protagoniza seu papel de formador de cidadãos 

críticos e conscientes, os quais reconhecem o valor das populações negras e indígenas na sociedade, e 

respeitam as diferenças convivendo em harmonia com outros sujeitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As discussões em torno das relações étnico-raciais no âmbito escolar tornam-se fundamentais, na 

necessidade de abordar um problema sempre presente na sociedade: a discriminação racial. A própria 

escola, por muitas vezes, é local de atos discriminatórios, sendo de extrema importância a 

conscientização dos alunos e suas famílias, sendo essa uma das contribuições da escola na formação 

dos cidadãos.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO E O 

CONDOMÍNIO DE LOTES, REGULADOS PELA LEI N. 

13.465/2017, E A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gustavo Rotta Zanella  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa analisar o “condomínio de lotes” e o “loteamento de acesso controlado”, 

instituídos pela Lei n. 13.465/2017, para investigar se os mesmos constituem mecanismos eficazes para 

pacificar questões advindas de loteamentos fechados e trazer maior segurança jurídica ao ramo 

imobiliário. Justifica-se a importância do tema, pois os loteamentos fechados são realidade em muitos 

municípios brasileiros há décadas, como consequência da busca por melhor qualidade de vida e maior 

segurança frente à violência. Assim, objetiva-se compreender o direito de moradia e as discussões 

envolvendo as garantias constitucionais. Ainda, estudar o parcelamento do solo, mais especificamente, 

o loteamento convencional e a figura do “loteamento fechado”,  para, então, analisar se as figuras do 

condomínio de lotes e do loteamento de acesso controlado, que tiveram sua criação motivada pelas 

controvérsias envolvendo loteamentos fechados, cumprem a função social da propriedade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Através do método dialético e por meio da pesquisa bibliográfica, vê-se que a propriedade é um direito 

fundamental. Contudo, a crescente violência urbana no Brasil despertou nas pessoas a necessidade de 
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maior segurança, quando da aquisição de um imóvel para moradia. Assim, aumentou a criação de 

“loteamentos fechados”, que, por sua vez, carecem de regulamentação jurídica e geram litígios. 

 Araújo aduz que a expressão “condomínios de fato” refere-se aos loteamentos fechados, tendo em 

vista a similaridade fática de sua administração com a de um condomínio edilício. Destaca que 

“inúmeros são os condomínios de fato existentes no Brasil em situação irregular ", visto que "a Lei nº 

6.766/79 nada dispôs acerca do ‘loteamento fechado’”(2019, p. 83). Já, Pinto compreende, que se 

constitui como loteamento regularmente constituído, porém, com concessão de uso dos logradouros à 

associação de moradores, que faz a cobrança de prestações periódicas para mantença de serviços como 

manutenção, segurança privada, coleta de lixo e conservação do empreendimento, bem como realiza o 

controle de acesso ao loteamento. Não sendo condomínio por serem os lotes unidades imobiliárias 

independentes, não vinculadas à equipamentos de uso comum dos condôminos ou frações ideais da 

gleba (2017, p. 02). 

Ocorre que o cercamento, para a segurança e conforto dos moradores gerou uma relevante discussão. 

O cerne da questão se baseia no conflito entre a segurança pública e o direito de ir e vir do cidadão, que 

teria direito de acesso aos bens públicos que passam a pertencer a municipalidade, a partir do registro 

do loteamento (artigo 22 da Lei n. 6.766/1979). Assim, limitar o ingresso das pesoas, na visão de parte 

da doutrina, provocaria a lesão das garantias constitucionais. A matéria foi examinada no Tribunal de 

Justiça de Saõ Paulo na ADI n. 2008007-25.2015.8.26.0000, que deu ênfase à necessidade de 

ponderação. 

Há também discussão acerca do rateio das despesas em loteamento fechado, ilustrada no Resp n. 

1.439.163/SP de 2015, existindo controvérsia quanto à sua exigibilidade, confrontando a vedação do 

enriquecimento sem causa, socialidade e boa-fé objetiva com a liberdade de associação e a necessidade 

de fonte obrigacional para constituição de dever de contribuição. 

Motivado por tais controvérsias, o legislador, na Lei 13.465/2017, criou o “condomínio de lotes” e o 

“loteamento de acesso controlado”. Na modalidade acesso controlado, o município é competente para 

controlar o acesso por ato do poder administrativo, porém, não pode proibir o acesso de não residentes 

devidamente registrados e cadastrados. Também, tornou obrigatório o pagamento das taxas à 

associação. Por outro lado, no condomínio de lotes, modo de utilização de lotes oriundos de 

parcelamento do solo, a co-propriedade obriga o pagamento de taxas, visto que  os lotes são unidades 

autônomas vinculadas à fração ideal. Ainda,  as áreas são totalmente privadas, podendo impedir o 

ingresso de terceiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, como resposta ao problema,  conclui-se que o direito deve atentar à realidade, já que esta se 

desenvolve independente da regulamentação jurídica e a omissão do legislativa causa desordem no 

mundo dos fatos, acarreta incertezas e situações irregulares. Assim, incumbe ao legislador em criar 

normas para reestabelecer a segurança jurídica de moradores, empreendores e municípios, no que 

tange aos loteamentos fechados, para efetivação do princípio da segurança jurídica.  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
2

8
8

 

REFERÊNCIAS: 

ARAÚJO, J. B. C. R. A Similaridade Fática Condominial e o Rateio das Despesas nos Loteamentos 

Fechados. In: DIAS, R. A.; RIBEIRO, V. (Coord.). Loteamento e Condomínio de Lotes: aspectos contratuais, 

societários, regulatórios e fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 83-103. 

OLIVEIRA, C. E. E. de. Novidades da Lei n. 13.465, de 2017: o condomínio de lotes, o condomínio urbano 

simples e o loteamento de acesso controlado. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

julho/2017.  

PINTO, V. C. Condomínio de Lotes: um modelo alternativo de organização do espaço urbano. Brasília: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Agosto/2017 .  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
2

8
9

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DIREITO ARCAICO EM PERSPECTIVA: O ORDENAMENTO 

JURÍDICO GUARANI A PARTIR DOS RELATÓRIOS DA MORTE 

DE PADRES JESUÍTAS NA REGIÃO DO CAARÓ – PIRAPÓ/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: HENRIQUE PEREIRA LIMA  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: FRANCO SCORTEGAGNA 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Os registros do direito tradicional guarani ainda que esparsos devido ao caráter ágrafo daquela cultura, 

sobreviveram de forma indireta através de registros coloniais. A historiografia tradicional frente a estes 

regisros pouca atenção deu àquelas populações, de forma a naturalizar versões parciais daquelas 

comunidades. Tais versões, ainda que contemporaneamente não sejam as únicas, sedimentaram 

julgamentos que consagraram no imaginário social o conquistador ibérico (civilizado e civilizador) e as 

populações nativas (sem fé, lei e rei). A revisitação do episódio histórico de 1628, no qual os padres 

Roque Gonzáles, Afonso Rodrigues e João de Castilhos foram mortos busca evidenciar os significados 

das ações dos nativos para além do conflito religioso (hereges x cristãos) para enquadrá-lo também em 

uma dimensão jurídica, na qual conceitos como "autoridade" e "direito" desempenham importante 

papel para a compreensão do conflito e também daquilo que os guaranis denominavam de "modo de 

ser". 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Apoiados na revisão bibliográfica pondera-se, conforme Pires (2011) que “[...] não se pode considerar a 

existência da sociedade sem a presença do Direito, [o] que é muito bem sintetizada pelo brocardo 

romano: ‘ubi societas, ibi jus’[...]”, de modo que os ordenamentos jurídicos não se restringem às 

organizações estatais. Mesmo sociedades ágrafas, possuem aspectos normativos que definem modelos 
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de conduta. Esta perspectiva, observada por Palma (2019, Orelha do livro) permite ponderar que a “[...] 

inter-relação entre Direito e História é de mútua influência”, criando uma interface na qual o sentido de 

um ordenamento apenas se revela quando posto em relação à sociedade e ao tempo que o cria. Nas 

sociedades ágrafas, conforme Wolkmer (2006, p. 1) “a lei expressa a presença de um direito ordenado 

na tradição e nas práticas costumeiras que mantém a coesão do grupo social”. Nesse sentido, a 

repetição sacraliza hábitos e costumes, conferindo-lhes um sentido profundo e perene.  

No contexto da conquista da América, a aproximação entre as populações nativas e as forças ibéricas 

pôs em contato culturas distintas, as quais construíram diferentes relações. Algumas destas, amistosas, 

criaram segundo Oliveira (2010, p. 147) “[...] um espaço culturalmente híbrido, nem europeu nem 

indígena, tecido de conflitos, negociações e improvisações [...]”.  Entretanto, a regra do processo foi a 

violência. Por vezes, tais contatos foram sangrentos, de modo que populações inteiras foram 

aniquiladas ou assimiladas pelos conquistadores. Entre os momentos de conflito aberto, ganha relevo 

o episódio de 1628, no qual três padres jesuítas foram “martirizados” no noroeste rio-grandense em 

uma rebelião liderada Ñhezú “[...] Cacique e pajé guarani de grande fama e poder oratório que vivia nas 

proximidades do rio Ijuí [...]” (OLIVEIRA, 2010, p. 2). 

Naquele contexto, a missão da Companhia de Jesus não era apenas religiosa. Segundo Oliveira (2010, 

pg. 179) "[...] na medida em que a missão  cristã ao universalizar os códigos religiosos universaliza 

também todos os outros, ela se reveste necessariamente  de uma missão civilizadora", de  modo que 

tal processo era também uma conquista política e cultural, pois atingia o “modo de ser” guarani, 

conceito que sintetiza todos os aspectos daquela sociedade.  

Assim, perceber a revolta de Ñezú como a defesa de seu modo de vida tradicional "[...] não é idealizá-

lo [...] mas situá-lo no interior de um conflito de poder provocado pelas profundas transformações em 

curso no "modo de ser" guarani" (OLIVEIRA, 2010, p. 318). A defesa deste “modo de ser” teve início com 

a morte dos padres, seguido de um complexo processo de ações e de rituais, como a queima de prédios, 

destruição de objetos litúrgicos e o “desbatismo” que, conforme Oliveira (2010, p. 125) “[...] era uma 

inversão do rito para desfazer o feitiço do padre. Era devolvido ao índio o seu ser antigo, o que o 

reintegrava nas tradições religiosas do grupo”, de modo a restaurar a antiga ordem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Partindo-se da tríade negada às culturas ameríndias “fé, lei e rei” pela história tradicional, o conflito de 

1628 que levou à morte os três padres jesuítas também se explica pela resistência nativa à imposição 

da fé, da lei e dos reis europeus. Assim, a rebelião de Ñezú teve também o fito purificar o território, de 

modo a restaurar a antiga ordem representada pela ideia-força “antigo modo de ser”. 
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P
ág

in
a 

1
2

9
1

 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/21462/000736302.pdf?sequence=1&isAllowed=
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PIRES, Alex S. X. Homem, Sociedade e Direito: síntese jusfilosófica [...]. In: Revista Perspectiva 

Sociológica, n.º 7, 1º Sem. 2011. Disponível em: 

https://cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/1393/1023. Acesso em: 18 jun. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR MEIO DE 

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS: O CASO DO NÚCLEO DE APOIO 

CONTÁBIL E FISCAL - NAF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Izabelly Vieira Toleda  

COAUTORES: Patricia Severo Toaldo; Gessica Rossato; Jaqueline Carla Guse  

ORIENTADOR: Lucas Almeida dos Santos. 

UNIVERSIDADE: Universidade Franciscana - UFN 

 

INTRODUÇÃO: 

O NAF pode ser considerado como uma prática extensionista ligado à uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pública ou privada em apoio com a Receita Federal do Brasil (RFB, 2020), sendo este supervisionado 

por um professor em colaboração com os profissionais da Receita, que possibilita os acadêmicos do 

curso de Ciências Contábeis realizarem a extensão acadêmica e fazerem uma capacitação para o 

atendimento ao público. Ainda, os estudantes auxiliam e atendem de forma gratuita pessoas de baixa 

renda, os MEIs e entidades sem fins lucrativos, onde se coloca em prática os conhecimentos estudados 

na própria instituição e promove-se uma educação fiscal à comunidade. Tendo em vista as atividades e 

o atendimentos desenvolvidos na Extensão Acadêmica, o presente estudo tem como objetivo analisar 

as práticas extensionistas desenvolvidas no NAF e como estas auxiliam na construção do conhecimento 

dos estudantes de uma IES privada de Santa Maria, na área contábil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo que assume a forma de relato de experiência classifica-se como uma pesquisa 

participante, de natureza qualitativa e descritiva, realizada no período de Fevereiro de 2018 até Junho 

de 2020 no NAF, tendo os dados coletados por meio de observação sistemática e consulta documental, 

além do atendimento aos cidadãos, que a partir de 2020 foi de forma virtual devido à pandemia. Ainda 

a coleta de dados também ocorreu de maneira informal, por meio de uma entrevista/diálogo pelo 
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contato direto com os contribuintes, favorecendo aos acadêmicos a oportunidade de uma conversação 

mais direta na solução dos problemas trazidos pelo público em geral. 

Os resultados encontrados denotam que mediante a extensão, o acadêmico tem a oportunidade de 

colocar em ação as práticas extensionistas e preparar-se para o mercado de trabalho na qual irá atuar 

após o término da faculdade e promover a educação fiscal com a sociedade. Ainda, é perceptivel que as 

práticas extensionistas da Universidade permitiram aos acadêmicos atenderem a comunidade de baixa 

renda e os microempreendedores individuais, os quais constituem o enfoque principal desta extensão. 

No que tange a execução das atividades que se realizaram no ambiente do NAF nos períodos de 2018 a 

2020, estas totalizaram 1199 atendimentos, envolvendo 76 acadêmicos e 9 professores do curso de 

Ciências Contábeis.  Assim, verificou-se que os serviços mais procurados no atendimento tem-se a 

realização da abertura do MEI mediante a elaboração de um cadastro com as informações do 

microempreendedor no site do Portal Empreendedor, com a emissão do cartão do CNPJ e do primeiro 

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagamento mensal, além do certificado 

de microempreendedor individual. Ainda, tem-se a elaboração da Declaração de Informações sobre 

Obras (DISO) e auxilio na declaração do imposto de renda pessoa física, em períodos de decorrência 

desta. 

Além das atividades extensionistas práticas, os acadêmicos realizam cursos e treinamentos promovidos 

pela Receita Federal do Brasil que visa profissionalizar os envolvidos para que eses possam levar à 

população, serviços de natureza fiscal e contábil, auxiliando na correta execução das obrigações 

tributárias, fiscais e contábeis, buscando com isso a redução de problemas que geram transtornos à 

população e ao próprio Estado, por desconhecimento ou falta de cumprimento das obrigações importas 

pela legislação.  

Quanto a estrutura do NAF, percebe-se que este possui um caráter formal e tem um regulamento 

próprio e estrutura proposta pela Receita Federal. Conforme o art.3º do regualmento do NAF, as 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito do NAF devem ser essencialmente orientativas e voltadas 

a proporcionar aos acadêmicos a participação em situações reais de vida e trabalho, visando à 

complementação de sua formação, tornando estes agentes transformadores da realidade em que se 

encontram no cumprimento legal da profissão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, entende-se que a extensão praticada favorece o aprendizado e a formação do discente, pelo 

fato de estar preparando-os para as dificuldades e mudanças que vem ocorrendo na sociedade 

hodiernamente. Ainda, o NAF contribui para que as práticas extensionistas e a educação fiscal possam 

ser realizadas, por meio da troca de experiências, entre acadêmicos e professores, bem como com a 

população de baixa renda, criando nos alunos uma cultura voltada à necessidade de desenvolver o meio 

social.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PANORAMA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA: A INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL E UMA VISÃO DOS EMPRESÁRIOS EM RELAÇÃO 

AO PROFISSIONAL CONTÁBIL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Izabelly Vieira Toleda  

COAUTORES: Felipe Felin da Silva, Lucas Almeida dos Santos, Bruna Faccin Camargo 

ORIENTADOR: Jaqueline Carla Guse 

UNIVERSIDADE: Universidade Franciscana - UFN 

 

INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista o grande problema de a informação contábil e como os empresários veem o profissional 

contábil, a pesquisa bibliográfica sobre o tema “produção acadêmica no que diz respeito a informação 

contábil e a visão em relação ao profissional contábil”( LEAL; SOARES; SOUSA, 2008). Diante deste 

contexto, a presente pesquisa tem como problemática responder a seguinte questão: Qual o panorama 

da produção acadêmica no que diz respeito a informação contábil e a visão dos empresários em relação 

ao profissional contábil? Desta maneira, para responder a problemática levantada, a referida pesquisa 

contou com o objetivo geral de analisar o panorama da produção acadêmica no que diz respeito a 

informação contábil e a visão dos empresários em relação ao profissional contábil.  A razão pela escolha 

deste tema se dá devido ao imenso número de empreendedores que desconhecem acerca da 

informação do profissional contábil, motivo pelo qual não utilizam em sua gestão empresarial. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A classificação da presente pesquisa, quanto aos objetivos, este trabalho caracterizou-se como pesquisa 

descritiva. Quanto aos procedimentos, este estudo classificou-se em estudo bibliográfico. E, quanto ao 

método, o estudo classificou-se em uma pesquisa qualitativa. 
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Os procedimentos de coletas de dados foram realizados por meio da classificação pesquisa bibliográfica 

encontrados em artigos de referências para o estudo da produção acadêmica e a informação contábil e 

a visão dos empresários em relação ao profissional contábil, em que o estudo bibliográfico consiste em 

esclarecer uma oposição a começar de modelos em pesquisas já publicados. A pesquisa utilizou-se como 

levantamento as bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes, Spell, Scielo e Science Direct. As 

palavras-chaves utilizadas para busca dos estudos foram: Informação contábil, Profissional Contábil; 

Contador e Contabilista. 

Verificou-se a quantidade de autores de cada artigo publicado em eventos, que contaram do ano de 

2016 até 2018 observando. Foi possível visualizar que o máximo de autores no mesmo artigo é 4. 

Encontrou-se 2 artigos com 2 autores, representando 25% do total analisado, 4 artigos com 3 autores, 

representando 50% do total analisado e 2 artigos com 4 autores, assim formando 25% do total 

analisado. A seguir, pôde-se verificar a metodologia utilizada quanto o tipo de pesquisa: 50% do total 

analisado utilizam como método do estudo a pesquisa qualitativa, e 50% constituem pesquisa 

qualitativa e quantitativa, sobre um total de 8 artigos. 

Pode-se verificar que o procedimento metodológico mais frequente consiste na pesquisa documental, 

mais utilizada em trabalhos bibliográficos, pois se realiza a partir de documentos a serem analisados. 

Nos eventos foram analisados em 7 anos e constou-se que em 2013, 2014, 2015 não ocorreu nenhum 

estudo conforme a busca pelos artigos em eventos com as palavras chaves utilizada nas bases das 

pesquisadas. O período que houve mais publicações foi em 2018 e 2017 seguido dos anos de 2016 e 

2012. 

As revistas que foram analisadas demonstradas pelos tipos de periódico Qualis/CAPES foram verificados 

em 239 edições. Pode-se verificar, conforme a tabela 5, que foram publicados artigos referentes ao 

tema analisado em 10 periódicos nacionais. 

Analisou-se um período de 11 anos dentre os anos de 2008 a 2018, pelo qual se verificou a quantidade 

em que aparece o tema da informação contábil e a visão dos empresários em relação ao profissional 

contábil. Desta maneira, em 2017, houve a maior quantidade de artigos publicados, 33% do total. Pelo 

estudo não foram encontrados artigos nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2014. 

Na análise realizada, pesquisada em 15 artigos, demonstra-se que o máximo de autores por artigos 

publicados é de 2 e 3. Em seguida, fez-se o exame da metodologia utilizada. Com um total de 15 artigos, 

53% do total utilizam como método do estudo a pesquisa qualitativa e 47% de acordo com a pesquisa 

quantitativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foram analisadas as produções acadêmicas em relação ao tema em eventos nacionais, em que se 

constatou que é difícil encontrar, em pesquisas, sobre a informação contábil e a visão dos empresários 

em relação ao profissional contábil. Mas da mesma forma conclui-se que os artigos em revistas 

analisados, mostraram que nem sempre as empresas seguem as orientações do profissional contábil. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A OBRIGATORIEDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO 

EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Mendes Leite  

COAUTORES: Dr. Giovani da Silva Corralo  

ORIENTADOR: Dr. Giovani da Silva Corralo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A autotutela administrativa é o poder e dever da administração para proceder seu controle interno, 

independente da interferência de outro poder em sua organização para controle dos próprios atos. A 

evolução da autonomia administrativa municipal no desenvolver das constituições brasileiras não se dá 

de maneira gradual, mas sim, irregular, dessa maneira, sua disposição na Constituição de 1988, ocorreu, 

pela primeira ocasião de maneira mais ampla, concedendo aos municípios uma maior autonomia, 

possibilitando, então, a autotutela administrativa municipal, exercendo também, por este, agora ente 

integrante do pacto federativo, o controle interno de seus próprios atos, observados os limites e 

princípios constitucionais, ordinariamente baseado na legalidade e melhor interesse da população. Ao 

exercer a autotutela administrativa municipal, em quais casos inexiste a imposição de observar-se o 

devido processo legal, dada sua importância ou obrigatoriedade em todas as esferas processuais.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente resumo foi elaborado pela análise de doutrinas, artigos e legislação a fim de identificar em 

quais casos é necessária e indispensável a consagração do contraditório no processo administrativo. 

Aprioristicamente, percebermos o Direito como dual, cindido entre público e privado. Em cada uma 

destas áreas temos subdivisões e princípios que as norteiam, assim, no que tange ao Direito Público, o 

Princípio da Autotutela Administrativa possui grande importância em sua organização e exercício ao 

possibilitar a revisão interna de seus próprios atos, para adequá-los aos interesses públicos, no exercício 

de máxima vigilância. Dessa maneira, na esfera do regime jurídico administrativo consagrou-se a 
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autotutela como o poder auto regulador da Administração Pública. Pois, enquanto pela tutela a 

Administração exerce controle sobre outros entes de sua administração, pela autotutela o controle é 

exercido sobre seus próprios atos (DI PIETRO, 2004). Em razão deste dever em cumprir a legalidade, 

deverá submeter-se ao controle de seus atos, dessa forma a autonomia administrativa possibilita que 

além do controle externo, exercido pelo judiciário sob todos os poderes, tenha, também, um controle 

interno, independente de provocação, de maneira ex officio, sem qualquer interferência de poder 

estranho à administração (MEDAUAR, 2018). Pode-se, ainda, dividir a atuação da autotutela quanto à 

dois aspectos: aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão 

de atos ilegais; e aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e 

oportunidade de sua manutenção ou desfazimento (FILHO CARVALHO, 2020). Toda a autotutela, a qual 

as súmulas 346 e 473 do STF, inalteradas, após a nova Constituição, estão sob sua luz, de outros 

princípios, dos quais um é apresentado pelo art. 5º, LIV, o qual dispõe sobre o direito do devido processo 

legal (GUTIERREZ, 2019). Questionado se a sua aplicação deverá estar presente também na seara 

municipal em atenção as discussões sobre o Município ente federativo, o qual se afirmou no decorrer 

da mutação constitucional (FERRARI, 2018). Dessa maneira, apresenta o devido processo legal como 

garantia formal ao cidadão de que não poderá ser privado de seus direitos, bens ou liberdade pelo 

Estado (MAIA, 2007). Em razão da disparidade entre o cidadão e o ente maior, deverá ser respeitada 

toda e qualquer formalidade à fim de garantir o devido processo legal observado o contraditório e ampla 

defesa, para que o cidadão tenha a possibilidade de em paridade, realizar um diálogo, para que não 

exista a perda ou restrição de algum direito que lhe foi concedido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em análise ao texto constitucional conjugado com a aplicabilidade fática do devido processo legal no 

exercício da autotutela administrativa municipal é possível pontuar que a revisão de certos atos, sempre 

que possam impor restrições de direitos, prima facie, requerem a observância do devido processo legal, 

salvo raras exceções. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VEGETAÇÕES EM AMBIENTES CONSTRUÍDOS: UM ESTUDO 

SOBRE A INFLUÊNCIA DAS PLANTAS NO COTIDIANO DAS 

PESSOAS EM TEMPOS DE PANDEMIA MUNDIAL.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jhulia Arend Kuhn  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Evanisa Quevedo de Melo  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O crescimento acelerado da população nos centros urbanos trazem várias questões sobre a qualidadede 

vida nesses espaços, de acordo com Pinheiro; Souza (2017) isso tem comprometido a qualidade de vida 

física e mental de seus habitantes e o conforto ambiental desses espaços parecem não fazer parte do 

planejamento e avanço horizontal/vertical das áreas urbanas. Apartir disso,  estudos sobre a melhoria 

da qualidade dos edifícios aliados a saúde físico/mental dos seus usuários tem se tornado cada vez mais 

frequentes. Tendo em vista o cenário atual pandêmico (COVID-19) que implica em restrições de 

circulação dos espaços públicos e sociais, a pesquisa tem como objetivo analisar a 3 percepção 

ambiental de um público geral, sobre a importância dos espaços verdes e a falta do convívio dessas 

pessoas com esses espaços, bem como se possuem algum contato nesse período com vegetações em 

seus locais de permanência (residência, emprego) e quais suas percepções sobre tê-las ou não nesses 

ambientes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com base na bibliografia, foi aplicado um questionário eletrônico e compartilhado nas mídias sociais 

abrangendo um público de diversas faixa etárias, e diversas regiões brasileiras, principalmente da região 

do norte do estado do Rio Grande do Sul – Brasil, região inicial do estudo. Foram feitas perguntas 

referentes à percepção ambiental dos entrevistados sobre quatro ambientes de trabalho, nesses 
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ambientes foram propostos espaços de escritório onde gradualmente do primeiro ao quarto ambiente 

foram sendo adicionadas vegetações em meio ao mobiliário.  

Com isso, o trabalho buscou analisar qual as sensações dos usuários sobre o conforto desses ambientes, 

e de que maneira o uso de vegetação nos mesmos mudam suas percepções.  

Apartir da analise, foi observado que os indivíduos percebem, reagem e respondem de maneira 

diferente frente às ações sobre o meio. Logo as respostas e manifestações resultam das percepções, 

dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo, no contexto de suas relações 

com o ambiente e com a sociedade (Oliveira; Corona. 2008). Justificando assim, as respostas obtidas no 

formulário, onde 93% dos participantes atribuem uma melhora pela existência do verde e 100% dos 

participantes demonstraram opiniões distintas, mesmo umas corroborando com as outras. Mas com 

visões distintas sobre o todo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto traz à tona uma necessidade urgente das grandes empresas, escritórios e demais locais com 

permanência prolongada, seja de trabalho ou até mesmo as residências, de introduzirem a cultura da 

utilização de elementos da vegetação interna. Os quais, tem resultados comprovados por centenas de 

estudos acerca dos benefícios ao bem estar dos usuários do ambiente, impactando diretamente na 

melhora nos índices de produtividade, redução de crises de ansiedade e entre outros resultados 

positivos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE LABORAL – A ESCRAVIDÃO 

ESTÉTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jovana De Cezaro  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Por meio de alguns princípios constitucionais e de legislação esparsa busca-se proteger a pessoa 

humana contra qualquer tipo de discriminação e lhes garantir a igualdade de tratamento, o respeito, a 

igualdade de oportunidades, bem como a vedação das distinções injustificadas, chamadas de 

discriminações negativas e ilícitas. Além das discriminações que conhecemos de longa data, na 

atualidade, cada vez mais, ouve-se falar da discriminação estética.  

Assim sendo, justifica-se a importância da pesquisa pois um indivíduo que sofre discriminação estética 

é desfavorecido em razão de sua aparência, ou seja, não se encaixa nos padrões exigidos pela sociedade 

e, consequentemente, é excluído. Objetiva-se analisar se o aparato judicial é eficiente na luta contra a 

discriminação e pela promoção da igualdade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Discriminação, deriva de discriminar e significa diferenciar. Os fatores discriminatórios podem se 

classificar em razão do gênero, racismo, pessoa com deficiência, idade, estado de saúde, orientação 

sexual, entre outros. A estética também é um fator discriminatório, de modo que a beleza, conhecida 

como boa aparência, adquiriu relevante importância na atualidade e a consequência disso é a 

discriminação estética.  

O mito da beleza liga-se a um padrão estético que é estendido para todos e aqueles que não se encaixam 

nesse padrão exigido pela sociedade são automaticamente excluídos, o que traz um impacto negativo 
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sobre um determinado grupo de pessoas, assim também é no ambiente laboral. Com “o avanço da 

indústria da beleza e as características específicas dos empregos gerados por ela é que se desenvolve 

uma discussão sobre como os padrões estéticos podem influenciar no mercado de trabalho” (REZENDE, 

NASCIMENTO, ALVES, 2018, p. 65).  

 Se encaixa como discriminação estética qualquer tipo de desvalorização do ser humano, sendo que os 

principais fatores que geram efeitos negativos no emprego são: peso, altura, tatuagens, piercings, 

cicatrizes, queloides, barba, cabelo, queimadoras, feridas, deficiências e marcas decorrentes de alguma 

doença. 

A razão disso reside na supervalorização da aparência, na padronização e na busca pela beleza, em 

especial no ambiente laboral. Tal comportamento também faz com que o consumismo cresça 

exacerbadamente. Cada vez mais, as empresas buscam funcionários que se encaixam em determinado 

padrão estético. Também, muitas vezes, a capacidade intelectual é anulada pela forma que a pessoa se 

apresenta esteticamente.  

Os atos de discriminação se espraiaram por todo o mercado de trabalho. Qualquer sujeito que esteja 

fora dos padrões exigidos pela sociedade é discriminado esteticamente. A discriminação estética no 

ambiente laboral, normalmente, ocorre de maneira não ostensiva, quando a pessoa é negada uma 

oportunidade de trabalho com base em uma série de desculpas vazias. 

Diversos são os casos de discriminação que ocorrem hodiernamente no ambiente laboral. Nessa senda, 

a Justiça do Trabalho tem sido cada vez mais solicitada para decidir os limites de interferência das 

empresas, que exigem padrões estéticos, na aparência de seus funcionários. Ocorre a discriminação 

estética quando as exigências de beleza ultrapassam o limite que é considerado razoável.  

Dessa forma, importante salientar que só se pode preterir determinados profissionais para uma função 

se houver uma justificativa plausível, caso contrário, caracterizar-se-á discriminação. Com o surgimento 

da Organização Internacional do Trabalho, a luta contra a discriminação e a promoção pela igualdade 

ganharam ainda mais força. Além da principiologia constitucional, cumpre destacar também a proteção 

legal e jurisdicional no combate à discriminação. Também, além da legislação, cabe ao empregador usar 

de seu poder diretivo para garantir um meio de trabalho sadio e sem discriminações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A estética é tema muito presente e debatido na sociedade. Não há legislação especifica que trate sobre 

a discriminação estética, principalmente no ambiente laboral, por esse motivo, a doutrina e a 

jurisprudência cuidam de abordar esse tema. Salienta-se que, o poder diretivo do empregador não é 

ilimitado e é atitude punível quando trata-se de discriminação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NA INDÚSTRIA DOS 

COSMÉTICOS: UM ESTUDO SOBRE A VIOLAÇÃO DOS 

DIREITOS DOS ANIMAIS COM A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA 

SENCIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Mior Tubiana  

COAUTORES: x 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar os direitos dos animais não humanos e a figura da experimentação 

animal na indústria de cosméticos. Justifica-se a relevância do tema em face do paradigma da 

sustentabilidade e da necessidade de convivência harmoniosa entre os seres vivos . Objetiva-se realizar 

uma abordagem jurídico-histórica sobre o direito dos animais, para investigar se a experimentação 

animal na indústria dos cosméticos é um mecanismo justificável, tanto no viés constitucional, quanto 

no ambiental, tendo em vista que se tratam de seres sencientes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O método de abordagem é o dialético, por meio de investigação em que se buscará entendimentos da 

doutrina, observando todos os fatores que fizeram com que os autores chegassem a sua conclusão. Para 

tanto, utiliza-se a pesquisa bibliográfica por meio do uso de doutrinas e jurisprudências, clássicas e 

atuais, sobre a experimentação animal na indústria dos cosméticos. 

Em que pese a Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais e a Declaração Universal dos Direitos 

dos Animais, atribuam valor intrínseco aos animais, visando sua proteção jurídica, prevalece para o 
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ordenamento jurídico brasileiro, a ideia de que os animais são considerados coisas/bens móveis 

semoventes e que a estes não podem ser atribuídos direitos.  Com isso, verifica-se o flagrante conflito 

entre a proteção conferida pela Constituição Federal aos animais e a regulamentação do Código Civil 

estabelecendo sua condição de coisa. 

Para que seja possível proteger efetivamente os animais dos maus-tratos e da crueldade, a natureza 

jurídica dos mesmos deve ser repensada, não é crível que estes tenham a mesma consideração frente 

ao ordenamento jurídico que os seres inanimados. Destaca-se, que os animais são seres sencientes e 

são capazes de vivenciar o sofrimento e merecem ser tratados com respeito e dignidade. 

Dessa forma, observa-se que o reconhecimento dos animais como sujeitos de direitos, com a utilização 

do critério da senciencia, poderá fortalecer ainda mais as leis protetivas que visam cessar a crueldade, 

punir os maus-tratos e abusos cometidos contra estes. Emergindo-se também a possibilidade de 

regulamentar a utilização destes como meios para fins humanos, como por exemplo, a experimentação 

na industria dos cosmeticos, para que enfim tenham sua vida, integridade física e dignidade respeitados.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a prática da experimentação animal na indústria dos cosméticos é cruel e viola os direitos 

subjetivos dos animais. Logo, se faz necessária a responsabilização das empresas que realizarem os 

experimentos quando existirem métodos alternativos, pois este comportamento configura crime de 

maus-tratos e viola normas imperativas constantes na Constituição Federal. 

 

REFERÊNCIAS: 

FORNASIER, Mateus de Oliveira; TONDO, Ana Lara. Experimentação animal na indústria de cosméticos 
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<https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/view/22943/14610>. Acesso em: 29 ago. 2020. 

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de; ALBUQUERQUE, Letícia. O lado obscuro dos cosméticos. 

Revista dos Tribunais, v. 78, p. 01-16, abr-jun./2015. Disponível em: <https://cutt.ly/CfhRuk4>. Acesso 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS ALTERNATIVOS NA RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO DURANTE E PÓS 

PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliane Sordi Belenzier  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Nadya Regina Guzela Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar a relevância dos meios alternativos para dirimir as divergências entre 

as partes nas relações consumeristas, abordando que os referidos meios são mecanismos modernos e 

eficazes para que haja pacificação social. Justifica-se a relevância e atualidade do tema tendo em vista 

os impactos da pandemia do novo Coronavírus nas relações de consumo. Nesta época de incertezas os 

consumidores se encontram mais vulneráveis e os abusos nas relações de consumo aumentam 

consideravelmente, partindo do pressuposto que há uma disparidade de força, ou seja, trata-se da 

fragilidade do consumidor no mercado de consumo.Objetiva-se compreender a relação de consumo, 

bem como a efeicácia dos meios alternativos de resolução de conflitos.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

As relações de consumo entre fornecedor e consumidor estão cada vez mais presentes no quotidiano 

da sociedade brasileira, de modo que algumas geram conflitos. Sabe-se que a parte vulnerável deste 

vínculo é quem adquire o bem ou serviço prestado. Em vista disso, a proteção do consumidor 

juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana busca tutelar uma necessidade individual 

básica, principalmente na sociedade atual que a população está inserida.  
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A pandemia gerada pela Covid-19 impactou na vida da população mundial, bem como na economia, 

revelando uma enxurrada de conflitos gerada pela desarmonia contratual o que tem causado diversas 

discussões no âmbito consumerista. Assim, discute-se qual o melhor modo para que as partes consigam 

chegar a um consenso para findar o litígio existente, preferencialmente sem ingressar com uma ação 

judicial. Nessa linha, destacam-se  as dificuldades enfrentadas ao acesso à justiça no contexto de uma 

sociedade de consumo em massa, diante da morosidade do judiciário.  

Desta forma, surgem os meios alternativos de resolução de divergências, que segundo José Maria 

Rossani Garcez, apresentam um novo tipo de cultura na solução de conflitos, totalmente centrados nas 

tentativas para negociar harmoniosamente a solução desses conflitos, em um sentido, em realidade, 

direcionado à pacificação social tendo em vista seu conjunto, em que são utilizados e realçados a boa-

fé e os métodos cooperativos (2003, p.1). 

No método da negociação as próprias partes se entendem, num acordo satisfatório para ambas, sem a 

intervenção de terceiros. A conciliação e a mediação são mecanismo de desafogamento do Poder 

Judiciário. É um método que utiliza a atuação de um terceiro imparcial que incentiva as partes no 

procedimento voluntário e confidencial a chegarem à solução do conflito. Tem presente a comunicação 

livre entre os pensamentos e proporciona a sequência das relações sociais entre os conflitantes. “A 

principal vantagem da mediação, assim como da conciliação, é a substituição do risco e a incerteza da 

sentença judicial pela solução autocompositiva, à qual só se chega quando ambas as partes concordam” 

(MAGANHINI, MORAES, 2015).  

Na figura da arbitragem também se encontra a figura de um terceiro imparcial escolhido pelas partes, 

a diferença é a decisão tomada por este terceiro que é imposta aos divergentes, há a formulação de 

pretensões e prover os componentes para o árbitro decidir. “O processo de arbitragem é em tudo 

semelhante a um julgamento, onde as partes fazem as suas declarações e apresentam as evidências” 

(GUIMARÃES, 2010, p. 13). Estes meios de resolução de conflitos são de grande eficácia, úteis, eficientes 

e geram pacificação social, tem como objetivo que o jurisdicionado tenha à disposição meios efetivos 

para resolver sua discordância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que evidentes os danos e prejuízos trazidos pela Covid-19 nos contratos oriundos das 

relações de consumo. Entretanto as partes devem preferir uma solução de forma amigável e pacífica 

para dirimir suas desavenças antes de procurar medidas judiciais, que são onerosas e morosas. Para 

tanto, podem utilizar os meios alternativos que auxiliam e tem grande importância nas relações 

consumeristas, como por exemplo o Programa de Extensão da UPF, denominado de Balcão do 

Consumidor.       

 

REFERÊNCIAS: 

GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de 

Janeiro: ed. Lumen Juris, 2003. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PUBLICIDADE INCLUSIVA: UM CAMINHO PARA O 

ENFRENTAMENTO DOS DESAFIOS INERENTES À 

DESCONSTRUÇÃO DO RACISMO NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliano Lessa Zanella.  

COAUTORES: Bianca Milena Chaves, Gustavo Tacca Roman e Letícia Agnes Bruch. 

ORIENTADOR: Edison Difante, com Co-orientação de Lauro Gomes.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

O rascismo estrutural presente na publicidade multiplica a visão historicamente enraizada de 

superioridade da raça branca sobre as demais. Partindo do pressuposto de que a identidade se forma 

historicamente, é inequívoco concluir que o negro teve sua imagem decretada de maneira negativa ao 

longo da história na sociedade brasileira, desde a chegada dos portugueses, período marcado pela 

escravidão. É irrefutável que a mídia atualmente é uma importante ferramenta de formação de 

personalidade e de propagação de ideais. Por conseguinte, torna-se também uma grande aliada quando 

se trata da reformulação de concepções arraigadas no imaginário coletivo. O objetivo da pesquisa é o 

de examinar como desestruturar o sólido pensamento racista com base em princípios da Publicidade 

Inclusiva. Por fim, pretende-se  demonstrar que a Publicidade Inclusiva é o meio mais eficaz para auxiliar 

no rompimento da mentalidade racista penetrado na sociedade brasileira desde a época da colonização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa será qualitativo e quantitativo (quali-

quanti). Assim, além de pesquisa em artigos e trabalhos acadêmicos já existentes para o estudo do 

assunto, serão utilizados questionários não presenciais para a coleta de dados. Os entrevistados terão 

faixa etária entre 16 a 60 anos. O questionário será executado pelo Formulário Google e enviado por e-

mail para os indivíduos do grupo selecionado. Nesse âmbito, haverá possibilidade de analisar e observar 
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diversas opiniões e pontos de vista, uma vez que a diferença entre gerações demonstra as grandes 

mudanças socioculturais existentes. Acredita-se, em vista disso, que será possível obter o melhor 

alcance de informações para coleta e análise de dados em seguida.  

Também se cogita a realização de uma "pesquisa interativa" com alunos do ensino médio relativa às 

perguntas propostas no questionário. Esta, porém, foi pensada para ser realizada em um período futuro, 

quando a situação em relação à pandemia do coronavirus estiver resolvida, pois ela haverá de ser 

efetuada no âmbito presencial. 

Até o presente momento, o encaminhamento dos questionários teve de ser interrompido, devido à 

pandemia da Covid-19. Por esse motivo, ainda não se obtiveram todas as respostas que o grupo busca, 

pois as peguntas tiveram de passar por uma reformulação e readequação ao período em que se está 

vivendo. Dessa maneira, ainda não se tem uma análise de dados propriamente dita, apenas estudos já 

realizados por outras pesquisas pré-existentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A publicidade tem papel decisivo na vida das pessoas e sabe-se que os grupos menos representados são 

extremamente afetados com essa questão. Vendo a importância de pesquisar e dar visibilidade a esse 

assunto, a pesquisa em andamento está coletando dados para traçar o caminho concernente à falta de 

inclusão não-branca na publicidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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JÚNIOR, J. M. A.; FOSTER, E. L. S. O negro na comunicação: Estereótipos Racistas. Revista Aleph, Amapá, 

ano 14, n. 29, dez. 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NAS 

AÇÕES DE MEDICAMENTOS À LUZ DA IMPRESCINDIBILIDADE 

DOS FÁRMACOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: KAMILA VACARRI  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa visa analisar os efeitos da revogação da tutela de urgência nas ações de 

medicamentos e a possibilidade de devolução de valores recebidos, frente a imprescindibilidade dos 

fármacos. Justifica-se a importância do tema, pois envolve o direito à vida e a saúde, ambos direitos 

fundamentais que devem ser garantidos pelo Estado. Contudo, para assegurá-los as pessoas precisam 

recorrer à justiça, por meio das ações de medicamento. Objetiva-se, assim, estudar o direito à saúde, a 

tutela de urgência no processo civil e as posições doutrinárias e jurisprudenciais  no caso da ação de 

fornecimento de medicamentos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O direito à saúde é um direito fundamental, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, sendo um 

dever do Estado garantir a sua prestação, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, 

considerada o princípio que alicerça o núcleo de toda a ação estatal. No Brasil, o direito à saúde é regido 

pelo princípio da universalidade da cobertura, do atendimento e da igualdade de acesso às ações e 

serviços que servem para promover e proteger os seres humanos. 

Ainda, a Constituição Federal, prevê as diretrizes acerca das ações e serviços públicos que deverão ser 

oferecidos a fim de efetivar o direito à saúde. Assim, o SUS revela-se como  o principal condutor das 
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ações que conduzem o direito à saúde, pois, é por meio dele, que o Estado deve ter uma atuação efetiva, 

que atenda as necessidades de todos, por meio de ações integradas. Porém, a realidade brasileira é 

bem diferente, o que acaba acarretando a judicialização do acesso à saúde, causando sofrimento às 

pessoas e sobrecarga do Poder Judiciário.  

 Nesse sentido, pelo Código de Processo Civil de 2015, o legislador tratou a tutela de urgência 

antecipada, como uma tutela diferenciada que se funda na verossimilhança e no perigo de dano, 

podendo ser revogada ou modificada em qualquer tempo, nos termos do artigo 300 da mencionada 

codificação.Por este motivo, nas ações em que é postulado o fornecimento de medicamentos, em face 

dos entes públicos, evidenciam-se situações em que o direito à saúde da parte que solicita o tratamento, 

encontra-se em grande risco, não sendo admitida a demora na prestação jurisdicional. 

Ocorre que, em virtude de um sistema de saúde falho e desorganizado, milhares de pessoas precisam 

recorrer ao Poder Judiciário para concretização do acesso à saúde de qualidade. Assim, importante a 

correta interpretação do artigo 300, §3 do CPC essencial para a tutela de urgência antecipada ser 

efetivada, de modo a ser considerada um importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, 

uma vez que dispõe acerca da irreversibilidade da antecipação da tutela.  

No tocante à reversibilidade, ela é um pressuposto da concessão da tutela antecipada. Isso significa que 

deve haver a possibilidade de reposição do estado anterior das coisas, no caso de revogação da medida 

provisória. Todavia, nas ações de medicamentos, os tribunais e a doutrina, entendem que são 

irrepetíveis os valores disponibilizados pelo réu (ente público) para efetivar o tratamento médico ao 

paciente, em virtude da natureza alimentar que envolve esse direito. Logo, se nos autos existirem 

instrumentos probatórios que caracterizam a tutela antecipada, não há que se cogitar em devolução de 

valores no caso de improcedência, não havendo responsabilização do agente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o deferimento da tutela de urgência nas ações de medicamento é uma medida 

indispensável quando se verifica a presença do perigo de dano iminente ou ao resultado útil do 

processo. Assim, por se tratar de direito inerente à vida, devem ser afastados todos os empecilhos que 

dificultam o acesso a ele. Assim, são irrepetíveis os valores recebidos nas ações de fornecimento de 

medicamentos, o que demonstra o caráter fundamental do direito envolvido.  

 

REFERÊNCIAS: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela provisória no novo CPC: dos 20 anos de vigência do art. 273 do 

CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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DONIZETTI. Curso didático de direito processual civil. 19.ed. São Paulo. Atlas LTDA. 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PROBLEMÁTICA  ACERCA DA EXTENSÃO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS AÉREAS EM 

RAZÃO DE CANCELAMENTOS CAUSADOS PELO 

CORONAVÍRUS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Karen Cristine Campanha Massucatto  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo visa analisar as normas que devem incidir em relação às companhias aéreas e os 

cancelamentos gerados pela Pandemia do Covid-19. Justifica-se a importância do tema, pois a 

Convenção de Montreal (decreto n. 5.910) disciplina transporte aéreo internacional, enquanto o 

transporte aéreo nacional é disciplinado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica Lei nº 7.565/1986, e 

ambos subordinam-se à Constituição Federal e ao Código de Defesa do Consumidor.Com isso, interessa 

a toda a sociedade conhecer quais são os direitos dos consumidores e as medidas que devem ou não 

ser adotadas por usuários desse setor. Objetiva-se investigar quais as regras que estão sendo aplicadas 

nos casos em que passageiros tiveram seus voos cancelados devido ao Covid-19, bem como analisar se 

os direitos do consumidor estão sendo violados, e a conseuqente responsabilidade que se origina.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Responsabilidade do transportador aéreo a convenção de Montreal adotou a responsabilidade 

objetiva com base na teoria do risco da atividade, de forma limitada, mas não fundada em risco integral, 

uma vez que a culpa exclusiva ou concorrente da vítima é capaz de reduzir ou afastar a responsabilidade. 
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Após o limite, a responsabilidade é subjetiva embora com culpa presumida. O fato de terceiro só é capaz 

de liberar o transportador do dever de indenizar naquilo que superar o limite da responsabilidade 

objetiva (CAVALIERI FILHO, 2020). 

Após a vigência do CDC a indenização limitada tornou-se polêmica, em que parte da doutrina sustentava 

o dever de indenizar de modo integral, com base no art. 6º, VI do CDC. De outro lado, outros 

argumntavam que  no conflito entre o CDC e o tratado o segundo prevalece, pois o diploma 

consumerista nada poderia alterar a Convenção (CAVALIERI FILHO, 2020). 

O STJ inicialmente entendeu que prevalecia a Convenção por entender que a lei de caráter geral 

superveniente (CDC) não afasta disposições especiais contidas em tratado. Posteriormente o 

entendimento guinou em sentido contrário sedimentando a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. No ano de 2017 o STF ao julgar os Recursos Extraordinários 636331 e 766618 (em sede de 

repercussão geral) diante da antinomia entre o disposto no CDC e na Convenção de Varsóvia reconheceu 

a prevalência da Convenção. 

Esse entendimento que é criticado na doutrina uma vez que se está a falar da defesa do consumidor 

que é principio conformador da atividade econômica (art. 170, V da CF)  cujo efeito principal é legitimar 

as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção e defesa do consumidor 

(CAVALIERI FILHO, 2020). 

O art. 14 do CDC dispõe acerca da responsabilidade dos fornecedores e  independente da existência de 

culpa, este responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. O §3º do artigo apresenta as excludentes de responsabilidade sendo elas: a 

inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Nessa linha, Cavalieri filho leciona:  [...] a irresistibilidade (fato superveniente às forças do agente ainda 

que previsível), que caracteriza a força maior deve ser apurada in concreto [...] Cumpre ainda lembrar 

que quando o transporte aéreo gera relação de consumo como de regra ocorre, o fato imprevisível e 

inevitável ocorrido no momento da realização do serviço, por ínsito ao risco do empreendimento, 

caracteriza defeito do serviço.” ( 2020) 

Nesse período de pandenia de COVID-19 foi editada a MP 925/20, já convertida na LEI Nº 14.034/20, 

que em seu art. 3º disciplina que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por 

cancelamento de voo será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses. Com isso, a 

referida lei dá suporte a proteção do consumidor, todavia permitindo que as empresas aéreas manejem 

o procedimento do reembolso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o consumidor tem direito de ser ressarcido dos prejuízos suportados pelo cancelamento 

dos voos em decorrência do coronavírus, visto que se caracteriza a responsabilidade decorrente do 

defeito do serviço.Assim, deve buscar, junto a companhia aérea solucionar o problema de forma 

consensual, ou buscando o Judiciário. Todavia, a discussão não findou, sendo necessário acompanhar o 

posterior entendimento que será emanado da Jurisprudência. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CRISE HÍDRICA E O NOVO MARCO REGULATÓRIO DO 

SANEAMENTO BÁSICO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Kathsuele Cargnino  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Janaína Rigo Santin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A água é um elemento vital para a sobrevivência no planeta Terra. Por muito tempo esse recurso foi 

considerado ilimitado, ou seja, que nunca se esgotaria; no entanto, atualmente, vislumbra-se a sua 

finitude e escassez. Considerando sua essencialidade, os conflitos pela busca incessante por este 

recurso estão cada vez mais recorrentes, uma vez que a distribuição da água doce pelo Planeta é 

bastante desigual. Dessa maneira, sendo seu uso indispensável para todos, é importante analisar a sua 

distribuição no Brasil e, principalmente, o acesso à água no país. A pesquisa também problematiza a 

questão do saneamento básico, elemento fundamental para prevenção de doenças e impedir a 

contaminação tanto do lençol freático quanto das águas superficiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, aumentou consideravelmente o uso da 

água. Esse aumento decorre da “alteração das bases econômicas, dos padrões de consumo e da 

tecnologia, em conjunto com a falta de consciência ambiental” (SANTIN; DALLA CORTE, 2013, p. 22-23). 

Isso implica dizer que não somente o quantitativo de água será afetado, mas também sua qualidade, 

ultrapassando as fronteiras.  

Da mesma forma que o consumo aumentou, também houve um aumento da poluição da água como 

um todo, prejudicando a flora e a fauna. A falta de saneamento básico é uma das grandes fontes de 

poluição das águas, tendo em vista que, segundo a ONU, cerca de 4,5 bilhões de pessoas não tem acesso 
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a um sistema de saneamento básico adequado (2017). Isso implica dizer que os dejetos humanos são 

lançados diretamente na natureza e, principalmente, na água. 

Por sua vez, esta crise é ainda agravada pelo desperdício das fontes de água doce, de modo que em 

2019 o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) divulgou o diagnóstico sobre as 

perdas da distribuição das águas no Brasil em 2018. Neste relatório aponta-se que “38,5% do volume 

total de água disponibilizado não foi contabilizado como volume utilizado pelos consumidores, seja por 

vazamentos, falhas no sistema de medição ou ligações clandestinas” (SNIS, 2019, p. 82).   

A Agenda 2030 da ONU estipulou alguns objetivos para o alcance do desenvolvimento sustentável, e 

um deles está relacionado à água e ao saneamento básico. Diante disso, em junho de 2020 o Presidente 

da República sancionou o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que visa levar água potável 

para 99% da população, e possibilitar acesso ao tratamento e coleta de esgoto para 90% da população 

até 2033. 

A nova lei permite que os serviços possam ser regionalizados e que se utilize o método por escalas, para 

impedir que municípios menores, sem aporte financeiro suficiente, sejam prejudicados. Estabeleceu 

metas, pois nos contratos de programa anteriores não restava evidente as metas a ser atingidas pelas 

concessionárias do serviço. Por fim, para ampliar os candidatos para fazer a gestão do saneamento, 

serão feitas licitações na modalidade concorrência, com empresas públicas e privadas em pé de 

igualdade. 

Todas essas alterações vão ao encontro da constitucionalização do saneamento básico como um direito 

fundamental de todo cidadão, pois não é possível falar em um meio ambiente equilibrado, essencial à 

qualidade de vida, sem que a população disponha destes recursos, bem como de tarifas justas e 

atendimento regular de qualidade. 

Ademais, a falta de saneamento gera impacto diretamente na saúde pública, pois para que se atinjam 

níveis satisfatórios em saúde, é necessário um meio ambiente que proporcione a sadia qualidade de 

vida, acesso à água potável e um sistema de saneamento básico eficiente. Por isso, é evidente que a 

falha na prestação de qualquer destes serviços gera uma reação em cadeia, bastante custosa para o 

Estado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É notório, portanto, que o poder público deve ter um sistema de gestão integralizado entre a União, os 

estados e os municípios, permitindo e incentivando a população para a cooperação ambiental. Além 

disso, é crucial que se aumente a eficiência no uso da água em todos os setores, de forma a evitar o 

desperdício e melhorar a qualidade, reduzindo o número de pessoas que sofrem com a escassez.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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CONCRETIZAÇÃO E CONFRONTO ENTRE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: UM ESTUDO FRENTE AO CENÁRIO DE 

INCERTEZAS OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR: Katia Rizzardi  

ORIENTADOR: Prof. Me. Vinícius Francisco Toazza  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF  

 

 

INTRODUÇÃO: 

O modo de viver coletivo atual não seria possível sem as bases de uma legítima constituição e a previsão 

de um sólido rol de direitos e garantias fundamentais. Para além do reconhecimento da importância 

formal de tais preceitos, é necessário encará-los como condicionantes da vivência conjunta. Conhecer 

os limites e as possibilidades das normas que preveem os direitos fundamentais é, portanto, conhecer 

seus próprios deveres e prerrogativas como membro de uma sociedade.  

Sendo assim, o presente estudo destina-se a abordar a aplicação dos direitos fundamentais consagrados 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com enfoque ao confronto atual verificado 

entre os direitos de liberdade e a saúde pública – direito social. Nesse prisma, justifica-se a importância 

do presente estudo pela tomada da consciência dos fatos da vida em sociedade sob a ótica do Direito. 

Dessa forma, objetiva-se contribuir para a transmissão do conhecimento acadêmico para toda a 

comunidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Abordar as questões relativas ao convívio em sociedade é, sem dúvida, falar sobre o espaço, as 

prerrogativas e os deveres de cada figura no meio social. As constituições, os direitos fundamentais e a 

limitação aos poderes configuram o tripé necessário para a organização da vida em um legítimo Estado 

de Direito (SARLET, 2012, p. 61). 
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 No Estado brasileiro, essa base encontra-se consolidada na Constituição da República de 1988. 

Considerada a “constituição cidadã”, a norma definiu o Brasil como Estado Democrático de Direito e 

consagrou um vasto rol de garantias e direitos fundamentais. Apesar do reconhecimento da existência 

de outros direitos por entre seu texto, a Constituição de 1988 concentra já em seu Título II a larga 

previsão de tais preceitos. Ademais, além da posição de destaque, o constituinte ainda elevou os 

direitos fundamentais ao status de cláusulas pétreas, conferindo-lhes valor máximo na ordem 

normativa brasileira (SARLET, 2012, p. 263). 

Com relação ao alcance dos direitos fundamentais para fora do texto constitucional, não obstante a 

divergência doutrinária, pode-se reconhecer, em uma posição intermediária, que a Constituição de 

1988 10F

11 consolidou a eficácia plena e aplicação imediata a esses preceitos. Contudo, diante disso, 

defronta-se, não raras vezes, a uma colisão entre diferentes direitos fundamentais em sua 

concretização. Nesse sentido, faz-se alusão ao confronto que se tem vivenciado devido à pandemia do 

coronavirus, em que duelam as garantias das liberdades individuais e o resguardo da saúde pública. 

Impende, portanto, ajustar a aplicação de cada preceito à luz das peculiaridades do caso concreto, a fim 

de resguardar as finalidades pretendidas pela norma. 

Ressalta-se que ao contrário das regras, que correspondem a comandos definitivos e aplicam-se sob a 

regra do “tudo ou nada”, os princípios apresentam-se como mandados de otimização, fazendo com que 

seus mandamentos sejam sopesados à luz das circunstâncias fáticas e aplicados em sua máxima 

possibilidade (MARMELSTEIN, 2019, p. 374). Qualifica-se, assim, como pressuposto para a resolução de 

um conflito a delimitação do âmbito de proteção dos direitos envolvidos, ou seja, ao seu objeto nuclear, 

ao bem jurídico imediato que se pretende tutelar, bem como à amplitude dessa proteção (MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2009, p. 328-330).  

À vista de tal observação, a colisão conflito entre direitos fundamentais deverá ser solucionada por meio 

de um juízo de ponderação, no sentido de sopesar as possibilidades fáticas e jurídicas de cada garantia 

envolvida, de modo a fazer com que prevaleça o direito que se apresente mais adequado, necessário e 

proporcional no caso concreto (ALEXY, 2002, p. 112). Tal juízo deve pautar-se no zelo das disposições 

constituicionais e na proteção do núcleo essencial dos direitos consagrados, concendendo-lhes a 

máxima aplicação diante da conjectura apresentada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por vezes, a efetivação de diferentes direitos fundamentais pode apresentar algum atrito. Para resolver 

tal conflito, impõe-se que todos sejam concretizados de modo que não um não ataque o núcleo 

essencial de proteção do outro. Compreende-se a imprescindibilidade de avaliar a proporcionalidade 

de restrição em cada caso concreto, sem jamais abolir direitos, sob pena de violação constitucional. 

 

 

                                                            
11 Artigo 5º, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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DE CONTROLE À MODERNIDADE E OS NOVOS RUMOS DO 

EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 
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ORIENTADOR: Prof. Me. Vinícius Francisco Toazza  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF  

 

 

INTRODUÇÃO: 

A busca pela efetivação da segurança pública tem adquirido novos contornos e tem demandado 

inovações na sua forma de exercício. Nessa senda, os avanços da tecnologia têm contribuído 

significativamente para otimizar o trabalho dos órgãos de segurança e possibilitar uma solução à 

insuficiência do modelo típico de atuação policial. Ocorre que, ao passo em que a tecnologia pode tornar 

mais eficaz a atividade do Estado na contenção e na repressão da violência criminal, o desenvolvimento 

e a utilização de dispositivos de controle cada vez mais modernos pode representar, na outra ponta, 

restrições e opressão a direitos de determinados grupos e indivíduos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
As modificações no contexto histórico e político brasileiro verificadas no momento de abertura política, 

com a superação de um período ditatorial fortemente marcado pelo autoritaritarismo, impulsionaram 

as transformações ocasionadas pela cultura do medo sobre o imaginário coletivo (PASTANA, 2003, p. 

16). A violência criminal passou a ser o objeto central de temor, aliando-se à desconfiança da atuação 

eficaz do poder público em sua repressão. Tal contexto contribuiu para a opção cada vez mais frequente 

pela implantação de mecanismos de proteção privados, bem como o fortalecimento da demanda social 

pela qualificação das estratégias típicas de controle. 
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Nesse ponto, a postura do Estado na persecução da segurança pública alterou-se de modo a aproximar-

se das tendências securitárias do meio privado. Assim, verifica-se a grande inserção da tecnologia na 

estrutura de controle nas últimas décadas. Demonstra-se difícil conceber a atividade policial destituída, 

ao menos, de simples mecanismos de tecnologia, como sistemas de georreferenciamento e de 

comunicação eficientes. Isso vai ao encontro da fluidez dos acontecimentos e da troca de informações 

no cenário atual (MELGAÇO, 2010, p. 179). 

Com efeito, a combinação do uso de meios tecnológicos às tradicionais atividades de controle expande 

as possibilidades da atuação estatal. Ela permite que a atividade da segurança pública atinja maior 

abrangência, bem como maior eficiência na manutenção da ordem pública e no combate ao crime. A 

tecnologia e o aprimoramento dos dispositivos de controle tornaram-se, portanto, indispensáveis. 

Como exemplo da adequação das técnicas securitárias a esse novo modelo, pode-se citar a inserção de 

dispositivos como radares, câmeras, bancos de dados e sistemas de reconhecimento pessoal ou de 

veículos. Não se pode deixar de atentar para o advento de uma revolução nas técnicas de promoção da 

segurança, a qual modifica não só as estratégias pelas quais se desenvolve o controle e a prevenção do 

crime, mas também, aquelas referentes à apuração do delito e à perícia criminal. Nesse sentido, cita-se 

os “[...] softwares de reconhecimento visual e voz, as armas não letais, o emprego de satélites no 

rastreamento ou o uso do DNA na produção da prova, entre outros” (ROLIM, 2007, p. 39). 

Desse modo, é possível apontar uma tendência à despersonalização do controle na contemporaneidade 

(PEDRO, 2005, p. 16). Contudo, em contrapartida a essa rápida modificação na esfera securitária, 

sugere-se encarar o uso da tecnologia como mecanismo de auxílio e de complemento à função humana 

– e não de substituição –, já que depende dessa para lhe dar significado e interpretação. Além disso, 

apesar dos seus benefícios, a informatização também pode revelar-se opressora, ao passo em que 

relaciona liberdade, controle e seletividade. Assim, pode contribuir para o distanciamento social e a 

acentuação de fronteiras, bem como para a realocação da violência, e não a sua efetiva repressão 

(OLIVA, 2013, p. 71).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Isso posto, evidencia-se a pertinência da análise acerca da adoção de estratégias na atuação pública, eis 

que a tecnologia altera não só a forma pela qual se exerce a segurança, mas também o controle sobre 

cada indivíduo no meio social. Impõe-se, portanto, prudência e a manutenção do olhar crítico ante a 

relação entre a implantação de novas políticas de segurança e a proteção de direitos diversos. 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO PERÍODO DA PANDEMIA DA 

COVID-19 NUMA ORGANIZAÇÃO EM REDE: ESTUDO DO 

GRUPO CONEXÃO POLO GASTRONÔMICO EM PASSO FUNDO 
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UNIVERSIDADE: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis na Universidade de 

Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Organizações em rede, um tipo organizacional contemporâneo, tem sido cada vez mais comum 

(CASTELLS, 1999) e pressupõe relações de parceria mesmo entre empresas concorrentes (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2014). Esse tipo de organização tem alcançado sucesso em diversos setores da economia 

e se caracteriza como uma solução para pequenas e médias empresas enfrentarem condiçoes de 

mercado adversas. 

A cooperação entre os membros de uma organização em rede produz inovaçao, gera novos 

conhecimentos e promove melhorias em processos/produtos/serviços. Contudo, o ano de 2020 está 

impondo desafios a todas organizaçoes em razão da recessão motivada pela pandemia da Covid-19. 

Questiona-se como as empresas participantes de uma organizaçao em rede construiram suas ações de 

contingencia no referido contexto. 

O objetivo da presente pesquisa foi levantar as ações de contingência para o período da pandemia 

implementadas pelas empresas participantes do Conexão Pólo Gatronômico em Passo Fundo. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Para esta pesquisa exploratória, foram coletados dado primários por meio de um questionário aplicados 

em 25 empresas do ramo da alimentação, participantes do grupo Conexão Polo Gastronômico formado 

sob a coordenação do Sebrae/RS, sendo que apenas 6 empresários aceitaram participar do estudo. 

Também foi adotada a estratégia de pesquisa documental, especificamente relatórios e anotações de 

reuniões realizadas mensamente pelo Sebrae/RS com os empresários, a partir do mês de março, para 

auxiliar o grupo no enfrentamento do período da pandemia. Também foram entrevistados os 

consultores que acompanham o grupo de empresas desde a formação da rede. 

Das empresas participantes do estudo, 85,5 são caracterizadas como microempresas e 16,7% são de 

pequeno porte. A maioria (83,3%) são negócios familiares administrados por homens. Quanto às 

estratégias de comercialização, antes da pandeia 50,0% delas atuavam com delivery e la carte e, durante 

a pandemia, 83,3% das empresas incorporaram a nova estratégia por ter sido considerada como "de 

maior segurança sanitária" e praticidade no atendimento ao cliente. 

Para os empresários, a sobrevivência das empresas no período da pandemia é resultado da união do 

grupo, fortemente apontada como "pilar", ou seja, um espaço intangível de troca de ideias e de 

experiências, de construção coletiva de soluções. “Sem todo o conhecimento dos consultores e dos 

participantes do grupo, que naquele momento tinham as mesmas incertezas sobre o futuro, com 

certeza teria sido ainda mais difícil saber o que fazer naquele momento”, afirma o Empresário A. 

Entre outras ações, as reuniões com os consultores, ainda no início da crise, fizeram com que os 

empresários percebessem e reconhecessem como possível pensar uma nova forma de atuação no 

mercado, de divulgação dos seus produtos. Isso exigiu pensar em investimentos em marketing digital 

para ter maior abrangência de mercado. Também foram realizadas ações específicas para qualificar os 

processos de fabricação dos alimentos, testando novos pratos e realizando promoções ("combos"), 

adotando estratégias de fidelização dos clientes, realizando investimentos em publicidade e com foco 

no "novo normal". 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar das mudanças na estrutura e dinâmica do mercado de alimentação, devido à pandemia do Covid-

19, e das expectativas negativas dos empresários, as novas estratégias implementadas pelas empresas 

do Pólo Gastronômico indicam resultados positivos e superação, ou seja, capacidade de resiliência. O 

papel dos consultores do Sebrae/RS, orientando e auxiliando os empresários na geração, foram 

fundamentais nesse processo de construção das ações de enfrentamento das contingência. 

 

REFERÊNCIAS: 

BALESTRIN, A.; VERSCHOORE, J. R. Réplica - Redes são redes ou redes são organizações? Revista de 

Administração Contemporânea, v. 18, n. 4, p. 523-533, ago. 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO IMIGRANTE E A NOVA LEI 

DE MIGRAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Dalmolin Vanzin  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcio Renan Hamel 

UNIVERSIDADE: Curso de Direito, Faculdade de Direito, Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O fenômeno migratório é um evento secular que afeta a construção da identidade cultural e do 

imaginário coletivo de países colonizados e colonizadores. Enquanto os migrantes se manifestam como 

sujeitos plurais ao buscar ressignificar sua existência em outros territórios, as políticas culturais dos 

Estados estão continuamente inclinadas à valorização das características nacionais como forma de 

assegurar sua integridade cultural e territorial. Nesse contexto, o Estado brasileiro promulgou a Lei de 

Migração (Lei nº 13.445/17), a fim de de atualizar o regimento migratório nacional ante ao retrógrado 

Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80). Logo, o presente trabalho intenta investigar o tratamento 

conferido aos imigrantes no tocante à vigente Lei de Migração em observação ao paradigma do 

reconhecimento, sobretudo em sua esfera jurídica, para que se possa verificar se tal regramento é capaz 

de proporcionar condições necessárias ao desenvolvimento da autonomia do sujeito migrante.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Vinculado à Teoria Crítica, Axel Honneth (2011), precípuo autor da Teoria do Reconhecimento, aponta 

que a autonomia dos sujeitos advém de relações intersubjetivas de reconhecimento, ou seja, os sujeitos 

experimentam as condições de se perceberem capazes e livres quando envoltos por relações sociais em 

que reconhecem os demais sujeitos como dignos e assim, igualmente, são reconhecidos. Tal autonomia 

relacional se realiza em três diferentes esferas, quais sejam as relações íntimas de amor e amizade, as 

relações constituídas em comunidade e as relações legalmente institucionalizadas, estas são 

representadas pelo direito e pelo Estado. Presente as relações de reconhecimento recíproco, em cada 
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esfera relacional o indivíduo é capaz de experienciar autoestima, autoconfiança e autorrespeito, 

respectivamente, no entanto, a inexistência de reconhecimento reduz o conteúdo moral das relações 

sociais e promove as patologias sociais, como a marginalização e a violência. Nesse sentido, as garantias 

abstratas outorgadas pelo Estado (reconhecimento jurídico) conferem igualdade formal aos sujeitos 

que compõem a sociedade, permitindo que se sintam respeitados pelo Estado, o que os dota de uma 

consciência de autorrespeito, essencial à autonomia. De modo paralelo à Teoria do Reconhecimento, 

recentemente, o Estado brasileiro promulgou a Lei nº 13.445 em 24 de maio de 2017; a ilustre Lei de 

Migração, como denominada, é responsável por regular os direitos e obrigações dos migrantes, 

visitantes e apátridas que aqui se encontrem, devidamente amparados pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF). Com efeito, a Lei de Migração foi capaz de substituir a antiga política 

voltada aos interesses do Estado e à segurança nacional para dar lugar a uma política de humanização 

e empoderamento dos imigrantes ao realizar modificações práticas e simbólicas no regramento 

migratório nacional, em conformidade com a Constituição Federal e os institutos insternacionais de 

direitos humanos e em opostosição ao diploma legal de 1980. Entre as alterações verificadas, está a 

substituição do termo “estrangeiro” por “migrante” no art. 1º; o reconhecimento do migrante como um 

sujeito de direitos e a garantia de tratamento igualitário por toda a extensão do território nacional, 

estendendo a eles os direitos fundamentais individuais e sociais que até o momento não os 

resguardavam, encontrados nos dispositivos 5º e 6º da Constituição Federal; e a fixação de critérios 

objetivos e humanitários para a admissão e expulsão de imigrantes no território brasileiro. Em suma, a 

legislação assegura o exercício dos direitos humanos para os migrantes, estabelece procedimentos de 

regularização migratória ágeis e acessíveis, veda a discriminação entre migrantes e nacionais e entre 

migrantes de origens distintas, prevê a criação de um órgão autônomo para a fiscalização de sua 

aplicação e promove a não criminalização do movimento migratório (GUERRA, 2017, p. 99).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Se constata, portanto, que a Lei de Migração (Lei nº 13.445/17), regida pelo princípio da não 

discriminação e da não indifereça, é eficaz em garantir aos sujeitos migrantes o reconhecimento legal 

da sua importância para a sociedade em que está inserido ao comprometer o Estado brasileiro pelo 

respeito à integridade pessoal e constituição moral desses indivíduos, proporcionando, assim, a criação 

de um ambiente no qual se aflora o autorrespeito, pilar crucial para a tríade do reconhecimento.  

 

REFERÊNCIAS: 

ANDERSON, Joel; HONNETH, Axel. Autonomia, vulnerabilidade, reconhecimento e justiça. Cadernos de 

Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade, n. 17, p. 81-112, 14 jun. 2011. 

GUERRA, Sidney. Alguns aspectos sobre a situação jurídica do não nacional no Brasil: da Lei do 

Estrangeiro à nova Lei de Migração. Direito em Debate, Ijuí, v. 26, n. 47, pag. 90-112, jan./jun. 2017.  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Diário  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O HIPERCONSUMISMO NA SOCIEDADE MODERNA E A 

UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS POSTAS NO 

MERCADO DE CONSUMO COMO FORMA DE AMENIZAR OS 

EFEITOS AMBIENTAIS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Bonafé Gayeski.       

COAUTORES: Tálison Battistella Tonial.      

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar o consumo em excesso, denominado de hiperconsumismo, em uma 

sociedade de consumo. Objetiva-se compreender os efeitos da globalização e as consequências 

humanas diante do “encurtamento das distâncias” trazido pelos avanços da tecnologia, mormente dos 

aparelhos tecnológicos, que são objeto da obsolescência programada, como forma de fomentar o 

crescimento econômico, independente da durabilidade do produto. Justifica-se a escolha do tema pois 

o consumo está presente na vida de todo cidadão, contudo, basta saber como fazer parte desta 

sociedade sem atingir o meio ambiente, a fim de preservar a presente e as futuras gerações. Desse 

modo, necessário compreender como pode ocorrer a utilização dos novos aparelhos tecnológicos 

colocados no mercado de consumo como redutores de impactos ambientais, analisando os aspectos 

das cidades sustentáveis, em um viés mundial e no Brasil.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Diante do cenário de consequentes mudanças e da atual pandemia, vive-se em uma era de pós-

modernidade. Ademais, não se pode deixar de mencionar que a modernidade trouxe inúmeros avanços 
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na sociedade, permitindo grandes conquistas na teoria e na prática, e além disso fortaleceu as grandes 

corporações e o capital, o que, consequentemente, faz o indivíduo, ora consumidor, se tornar fraco e 

vulnerável diante do cenário criado (PEREIRA, et.al. 2016, p. 268).  

O consumo está presente na vida de todas as pessoas a um ritmo tão acelerado que os consumidores 

já não percebem o que adquirem e em que velocidade. A vasta área da tecnologia da sociedade 

moderna torna possível o uso de eletrônicos pessoais, que auxiliam e deixam a disposição do 

consumidor diferentes produtos na hora de realizar compras, sem sair de dentro da própria casa. 

Outrossim, não se pode deixar de mencionar que “no que se refere aos impactos ambientais, o consumo 

exacerbado de bens e serviços causa danos que já vêm preocupando cientistas, devido à sua 

irreversibilidade dentro de uma projeção catastrófica tanto para a natureza, em geral, como para o ser 

humano, em particular” (PEREIRA, et, al. 2016, p. 271).  

Bauman, além de conceituar a sociedade atual como “pós-modernidade” e “sociedade de consumo”, 

reitera que “na vida ‘agorista’ dos cidadãos da era consumista o motivo da pressa é, em parte, o impulso 

de adquirir e juntar. Mas o motivo mais premente que torna a pressa de fato imperativa é a necessidade 

de descartar e substituir” (2008, p. 50).  

Destaca-se que, “no Brasil, o progresso científico e tecnológico tem se ampliado gradativamente e com 

isso, tem mostrado a sua eficácia em criar novos bens e serviços” (DAMITZ; SANTOS, 2018, p. 64). Neste 

sentido, a produção e o consumo de novos produtos tecnológicos merece destaque pelo fato de facilitar 

a comunicação, principalmente.  

O Brasil já adota práticas de consumo sustentável, como em São Paulo a fabricação e uso de películas 

finas biodegradáveis para o empacotamento de produtos alimentícios. Além disso, em alguns estados 

é utilizado nas escolas a lousa digital, que substitui o quadro branco ou o verde, permitindo a rapidez 

na transmissão do conteúdo, sem utilização de canetas para quadro branco de pouca durabilidade, ou 

do próprio giz branco. 

Além disso não se pode deixar de mencionar as iniciativas tomadas pela União Europeia, que há décadas 

permitem um maior controle do hiperconsumismo, redução dos problemas de saúde causados pela 

poluição e a utilização responsável dos recursos naturais, assim fortalecendo e unindo países na 

sustentabilidade do planeta, por meio do Protocolo de Kyoto. 

Assim, necessário enfatizar que o Código de Defesa do Consumidor é um importante meio de regularizar 

as medidas relacionadas à publicidade, como forma de reduzir os impactos do hiperconsumismo no 

meio ambiente, em decorrência da modernização das tecnologias, e sim utilizá-las como forma de 

beneficiar a coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, conclui-se que as inovações tecnológicas, de fato, trazem benefícios à toda sociedade. Contudo, 

necessário adotar a forma correta para utilizá-las nas relações de consumo e na educação para o 

consumo. Ademais, cabe ao Poder Público fiscalizar e realizar políticas públicas para o controle das 
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atividades tecnológicas sobre o meio ambiente, bem como dos efeitos da obsolescência programada, 

com intuito de promover a defesa do consumidor e a sustentabilidade.       

REFERÊNCIAS: 

PEREIRA, A. O. K.; CALGARO, C.; PEREIRA, H. M. K. Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais 

na sociedade contemporânea. Revista de Direito Ambiental e sociedade, v.6, n.2, 2016 (p. 264-279). 

LIPOVETSKY, G. A felicidade parodoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Tradução de Maria 

Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

BAUMAN, Z. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

NEUHAUS, M. Direito de informação sobre a sustentabilidade do produto. SOBINHO, Liton Lanes Pilau; 

SILVA, Rogerio da (orgs). Reflexões sobre o hiperconsumismo. Do consumo ao desenvolvimento 

sustentável. Passo Fundo: Univali, 2013.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( x )Resumo  (  )Relato de Experiência  (  )Relato de Caso 

 

OS PRÓS E CONTRA A (LGPD), E A RELEVÂNCIA DA LEI PARA 

O BRASIL. 

 

AUTOR PRNCIPAL: Leonardo José Ronsoni 

ORIENTADOR: Aline Moura da Silva Boanova 

E-MAIL: 178581@upf.br 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei de número 13.709 de 14 de agosto de 2018. É uma legislação 

que vem provocando diversos debates, por causa de sua complexidade, alguns afirmam que as 

empresas não estão preparadas para lidar com ela, enquanto outros dizem que está mais do que na 

hora do Brasil adotá-la por conta da preservação de dados. 

Analisando a lei têm-se como objetivo nesse artigo demostrar os contras e os a favor da lei, o porquê 

são e o que pensam sobre, portanto vai ser dividido em dois subtítulos I. Os prós a LGPD; e o segundo 

subtítulo II. Os contra a LGPD. Sendo dessa forma, frisando na relevância que a lei possui, mostrando 

um norte para uma adequação dela no pais. 

  

DESENVOLVIMENTO: 

I.Os prós a lei. 

Os prós a LGPD, estão preocupados com as pessoas físicas. Porque é exatamente aí que ocorrem os 

vazamentos dos dados, sendo os mais prejudicados. Os vazamentos podem ocorrer, desde dados sobre 

uma preferência de uma compra, até um documento de CPF, ou RG. Sendo assim botando em risco a 

forma de pensar das pessoas, a integridade, e a liberdade.   
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 Lei Geral de Proteção de Dados já em seu primeiro artigo deixa explícito que seu foco principal é a 

proteção de dados pessoais e com isso proteger os direitos fundamentais, segundo a Serpro:  

Para entender a importância do assunto, é necessário saber que a nova lei 

quer criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas e 

práticas, para promover a proteção, de forma igualitária e dentro do país e no 

mundo, aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. 11F

12 

Na internet é por onde vazam dados pessoais, é um desafio para o Estado regulamentar esse território 

de ninguém, pois conforme Sarlet: “as leis da arquitetura da internet e seus subespaços, como redes 

sociais, são criadas e modificadas muitas vezes unilateralmente por grupos privados ou empresas como 

Google e Facebook.” 12F

13 Portanto o propósito da lei  é fazer com que esses grupos privados se regularizem 

quanto a LGPD, para que se consiga uma maior proteção de direitos fundamentais no país. 

II Os contra a lei. 

As Empresas no Brasil não estão preparadas para recepcionar a LGPD, porque faltou uma adequação da 

norma no país.  

As empresas não estão preparadas para receber essa lei, segundo uma pesquisa realizada no Sul de 

Minas Gerais com diversas empresas de diversos ramos, quando se perguntou sobre a lei. “Quanto à 

compreensão da Lei nº 13.709, observou-se um considerável desconhecimento da lei e de seus 

princípios e alguns entrevistados não sabiam da sua existência”. 13F

14 Denota-se uma falta de comunicação, 

portanto é necessário que se inicie mais divulgação dela pelo país. 

As punições que a lei prevê são bastante severas para as empresas, não apenas pelas multas, mas 

também, porque haverá publicação do nome da empresa que fez esses vazamentos de dados, pode 

haver bloqueio de dados, e até a eliminação dos dados, entre outras punições, é o que prevê o Art. 52 

da lei. No entanto também é por conta dessas punições que traz uma insegurança ao empresário, para 

aceitação da lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A LGPD, é um passo importante para o Brasil. Porque permite, proteger as pessoas e os direitos 

fundamentais, porém é uma lei um tanto quanto complexa. Em vista disso, é necessário, que se lance 

mais informações para que todos ficam sabendo da proposta da lei, e quando entrar em vigência as 

empresas já estejam regularizadas, para não serem prejudicadas.  

                                                            
12 SERPRO E LGPD: SEGURANÇA E INOVAÇÂO. O que muda com a LGPD. [s.d]. Disponível em: 
<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>. Acesso em: 26 de ago. de 2020, [s.p]. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang; HARTMANN, Ivar Alberto Martins. Direitos Fundamentais e Direito privado: a Proteção da 
Liberdade de Expressão nas Mídias Sociais. RDU. Porto Alegre, v.16, n. 90. p. 96, nov-dez. 2019.  
14  PIURCOSKY, F, P.et al.  A lei geral de proteção de dados pessoais em empresas brasileiras: uma análise de múltiplos 
casos. Suma de negócios, v. 10, n. 26. p. 96, Jul-Dez. 2019. 

 

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd
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https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EVOLUÇÃO DO FEDERALISMO BRASILEIRO: UMA 

ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Tozzo Cominetti.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

Quando falasse em Estado Federado, mais especificamente ao modelo federado do Brasil, devesse 

analisar sua história, fazendo uma análise do início da Colonização Portuguesa, do período Monarquista, 

Republicano, República do café com leite, Ditadura Militar e ao cenário atual, pós Constituição de 1988. 

De antemão, é importante mencionar que o Estado Federado surge, pela primeira vez em um marco 

jurídico regulatório de um Estado em 1787, com a Constituição Federal dos Estados Unidos da América, 

sendo que, advínhamos de uma evolução histórica iniciada pelo contratualismo moderno, o qual, 

resultou no surgimento da figura do Estado a quem a população passou a outorgar poderes e cobrar 

obrigações.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Adentrando na história brasileira, um primeiro sinal de federalismo surge com as capitanias 

hereditárias, as quais dividiram o país em 14 lotes, dotados de nenhuma autonomia, pois eram uma 

forma de terceirização do cuidado do território nacional, bem como do cultivo das terras. As capitanias 

acabam em 1821, logo após, iniciasse o Império, com uma constituição outorgada, ou seja, imposta pelo 

Imperador e que continha 4 poderes, as extintas capitanias foram transformadas em províncias e 

vislumbravam de pouca autonomia, visto que, ao Imperador nomeava um presidente e um chefe de 

polícia, e ambos respondiam ao Poder central.  

Com a Constituição de 1891, promulgada, é que se dá um grande passo em favor do federalismo, as 

Províncias são transformadas em Estados e surgem os Municípios, já vislumbra no texto constitucional, 

em seu Artigo Primeiro, a união indissolúvel dos Estados, assim dificultando ou até mesmo proibindo a 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
3

4
1

 

secessão. Passou-se a ter uma autonomia Executiva, Legislativa e até econômica aos Estados e 

Municípios, porém, de forma moderada, sempre aos olhos do governo, com o intuito de evitar uma 

revolta separatista. 

A constituição de 1934, também promulgada, manteve os princípios fundamentais anteriores, como a 

República e o Federalismo. Ademais, enumerou alguns Estados da União e lhes conferiu poderes 

remanescentes, pela primeira vez houve menção em um pacto federativo e aconteceu a divisão das 

rendas tributarias entre União. 

As próximas três constituições foram um misto entre democracia e autoritarismo. A primeira, de 1937, 

foi outorgada e deu início ao Estado Novo de Vargas, garantia o federalismo na forma territorial, porém, 

aumentou consideravelmente a intervenção estatal nos estados e municípios e relocou poderes 

econômicos antes estaduais de volta a união. Passadas as animosidades, temos a constituição de 1946, 

promulgada, de cunho democrático e praticamente igual a de 1934, trouxe os partidos políticos para o 

texto constitucional e devolveu a autonomia aos estados e municípios. 

A última constituição antes da de 1988 foi a de 1967, de cunho extremamente autoritário, foi outorgada 

pelos militares que agora tomavam o poder e acabavam com a democracia brasileira. Como de praxe e 

muito semelhante a constituição de 1937, a autonomia de Estados e Municípios foi reduzida quase a 

nada, o Chefe do Executivo nomeava administradores aos Estados e as receitas eram em tese da união 

Em 1988 é promulgada a Constituição Cidadã, a qual garante autonomia aos Estados Membros da União 

sendo essa, Executiva, Legislativa, Administrativa e Econômica, ainda disciplina que os Estados se regem 

por Constituição Estadual própria e os Municípios por suas Leis Orgânicas. As eleições são livres, 

ressalvado pelo Artigo 14⁰ da Constituição Federal o direito ao voto direto e secreto, para maiores de 

16 anos e analfabetos. Ademais, destacasse o pacto federativo, o qual proporcionou uma previsão legal 

sobre o rateio e aplicação dos recursos entre os entes federados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho pode evidenciar a trajetória do federalismo brasileiro, de sua origem Americana, 

passando pela sua evolução e fixação no Brasil, e chegando até os ditames atuais. Compreendendo as 

alterações históricas constitucionais, e como as mesmas afetaram estados e municípios, principalmente 

no rateio de recursos e distribuição de competência.  

 

REFERÊNCIAS: 

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional. 22. Ed. São Paulo: Verbatim, 2018. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 11. Ed. São Paulo: Saraiva 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A INCIDÊNCIA DA LEI N° 13.874 SOBRE 

NO CÓDIGO CIVIL DE 2002: A REFORMA NO INSTITUTO DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Tozzo 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo (UPF) – Faculdade De Direito (FD). 

 

INTRODUÇÃO:  

A medida provisória 881/2019, mais conhecida como MP da liberdade econômica, e agora, votada e 

aprovada no congresso nacional, transformada em lei ordinária (Lei n⁰ 13.874, de setembro de 2019), 

traz consideráveis transformações no instituto da desconsideração da pessoa jurídica. Inegável é o 

caráter desburocratizador e liberal da referida lei, a qual, buscará a volta do crescimento econômico 

proporcionando maior segurança jurídica aos empresários, bem como uma maior facilidade na abertura 

e regulamentação de uma empresa unipessoal limitada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Partindo de um princípio de uma mudança de paradigma de governo, sendo que, passasse por épocas 

de governos estadistas e burocráticos e chega-se, agora a um governo liberal e que busca recuperar o 

crescimento econômico brasileiro, desburocratiza, facilitar investimentos e geração de empregos é 

essencial para o PIB brasileiro voltar a crescer. É nesse paradigma incerto e volátil que a Lei da Liberdade 

Econômica institui novas diretrizes importantes no plano normativo-jurídico brasileiro. 

Adentrando no instituto da desconsideração da pessoa jurídica, muito se ouviu falar que a mudança da 

redação dos Artigos 49 e 50 do Código Civil de 2002, acarretaria em uma maior dificuldade, ou até 

mesmo em uma impossibilidade de adentrar no patrimônio do sócio sobre dívidas trabalhistas, 

tributarias e crimes ambientas. A bem da verdade, a referida lei, apenas definiu o que vem a ser “abuso 

de personalidade”, “desvio de finalidade” e “confusão patrimonial”. 
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A referida lei, em seu Artigo 49-A, caput, deixa claro que a pessoa jurídica não se confunde com seus 

sócios, ou seja, são duas pessoas civis diferentes, as quais, cada uma detém seu patrimônio e o utiliza 

com o devido fim desejado, sempre observando os ditames da lei brasileira. Bem como, em seu 

parágrafo único, é notória a intenção da mínima intervenção estatal na economia, enfatizando o 

interesse econômico liberal do governo. 

No Artigo 50, caput, da referida lei, não houve alteração alguma em sua redação, sendo que, restou a 

referida lei, somente acrescentar os incisos I, II e III e os parágrafos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, com o 

intuito definir o que vem a ser abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial. 

Assim limitando o juiz a análise da lei, bem como traçando diretrizes para a doutrina e para futuras 

jurisprudências. 

O desvio de finalidade, fica caracterizado na lei, na forma de utilizar a pessoa jurídica como meio para 

gerar fraude a credores e para a pratica de ilícitos, penais, ambientais entre outros. Sendo assim, fica 

expresso e notório que poderá o Estado adentrar no patrimônio do sócio, se este cometer alguma lesão 

a credor ou algum ilícito penal ou ambiental. Ainda traz a referida lei que não constitui desvio de 

finalidade a mera alteração da finalidade original da atividade econômica. 

Segundamente, entende por confusão patrimonial, a mistura do patrimônio dos sócios e 

administradores com o da pessoa jurídica, sempre com o intuito de burlar a lei ou obter alguma 

vantagem, seja para as pessoas físicas da empresa ou para a pessoa jurídica em si. Importante 

mencionar que o Inciso III do parágrafo segundo abre pressuposto para interpretação de outras formas 

de descumprimento da autonomia patrimonial. 

Ainda, em seu paragrafo terceiro, admitiu a desconsideração inversa da pessoa jurídica, ou seja, 

adentrar no patrimônio do sócio que tenha se valido da pessoa jurídica para causar dano a outrem ou a 

própria pessoa jurídica. 

 

CONCLUSÃO: 

Pode-se concluir que importante é a definição legal de tais termos jurídicos acima citados pois antes da 

referida lei, a definição do significado desses termos era feita pela doutrina e pela jurisprudência, o que 

abria um pretexto enorme para a interpretação judicial, trazendo assim uma instabilidade ao certame 

no que diz respeito a coerência das decisões judicias. 

 

REFERÊNCIAS: 

TARTUCE, Flávio, Manual de Direito Civil: volume único. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2019. 

FAZZIO, Waldo Junior, Manual de Direito Comercial. 9 ed. São Paulo, Atlas, 2018.  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
3

4
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

DISPUTE BOARDS 

 

AUTOR PRINCIPAL: LETÍCIA ABATI ZANOTTO  

COAUTORES: PATRÍCIA DA LUZ CHIARELLO 

ORIENTADOR: DR. GIOVANI DA SILVA CORRALO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A utilização do Poder Judiciário para o processamento dos conflitos como resultado do monopólio do 

uso da força e punição pelo Estado, é uma concepção que embora declare que o acesso à justiça 

(jurisdição estatal) é direito garantido a todos, não delimita ao âmbito do Poder Judiciário e ao processo 

os locais ou modalidades de resolução de conflitos válidos e reconhecidos. Nem mesmo o ente público 

é limitado ao processo estatal, antes, é estimulado a buscar novas formas de resolução de seus conflitos 

que promovam a sua eficiência e economicidade. Dessa forma, o estudo aqui exposto, objetiva explorar 

a forma em que a Administração Pública resolve suas demandas e sua relação com os Dispute Boards, 

meio de acompanhamento contratual que previne conflitos atuando em momento anterior à formação 

de uma lide.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa versa sobre a aplicação dos Dispute Boards pela Administração Pública como um dos 

métodos alternativos de resolução de seus conflitos. O tema desperta interesse mediante o 

descontentamento gerado pela notável elevação do fluxo de processos submetidos ao Poder Judiciário, 

tempo médio de processamento das demandas, entre outros fatores contabilizados por relatórios como 

os emitidos anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No seu relatório Justiça em Números 

2019, registrou-se a apresentação de 28.052.925 demandas em 2018 e a pendência de 78.691.031 casos 

do ano anterior (CNJ, 2019, p.37), já no relatório Justiça em Números 2020, divulgado em 20 de agosto 

de 2020, foram contabilizados 30.214.346 casos novos em 2019 e 77.096.939 casos pendentes de 2018 
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(CNJ, 2020, p.49).  Em tempos onde enfrenta-se uma crise sanitária que restringe a livre circulação de 

indivíduos e o normal funcionamento de fóruns e audiências, bem como dos espaços públicos e privados 

em sua totalidade, cabe repensar a forma de abordagem e a busca de soluções adequadas aos conflitos 

apresentados. Para a realização do estudo proposto, o método de abordagem aplicado é o dedutivo e 

o método de procedimento consiste no bibliográfico, servindo-se de livros, artigos, periódicos, 

legislações e dados. Assim, diante da necessidade de um tratamento mais adequado dos conflitos em 

que o Estado é parte, objetiva discorrer sobre os meios alternativos de resolução de conflitos- 

arbitragem, conciliação, mediação e negociação. Em seguida, analisar os procedimentos já adotados 

pela Administração Pública- por exemplo, a instituição em 2007 pela Advocacia-Geral da União por meio 

da Portaria AGU n° 1.281/2007, de uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública 

Federal (CCAF). Já no ano de 2015, a arbitragem e a mediação ganharam previsão expressa na legislação 

nacional por meio da Lei n° 13.129/15 e da Lei n° 13.140/15. Por fim, investiga o instituto dos Dispute 

Boards e sua adoção pelo poder público- Além de entes municipais como São Paulo e Belo Horizonte já 

terem editado suas próprias legislações sobre o tema para as contratações com prestação contínua e 

previsões gerais nas legislações específicas sobre concessões públicas, o Brasil já teve experiência com 

os Dispute Boards em meados de 2011 no projeto da linha (4) amarela do metrô em São Paulo, obtendo 

sucesso uma vez que as obras não foram paralisadas nenhuma vez e o Dispute Board custou apenas 

0,06% do valor da obra (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018, p.4-5).      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, verifica-se a presença de meios alternativos sendo utilizados pela Administração Pública e já 

regulamentados. Também, a existência de disposições legislativas gerais para a inserção dos Dispute 

Boards como cláusula nos contratos na área das concessões públicas e previsões específicas em leis 

municipais como as de São Paulo e Belo Horizonte nos contratos de prestação contínua.     

 

REFERÊNCIAS: 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei n° 9883/2018. Dispõe sobre o uso dos Comitês de Resolução 

de Disputas (Dispute Boards) em contratos administrativos. 2018. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1652075. Acesso em: 28 

ago. 2020.  

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2019. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 

2019. Disponível em: encurtador.com.br/wzBW8. Acesso em: 20 jul. 2020. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2020. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 

2019. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-

em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. Acesso em: 28 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA INSERÇÃO DOS 

DISPUTE BOARDS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

BRASILEIROS 

 

AUTOR PRINCIPAL: LETÍCIA ABATI ZANOTTO  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: DR. GIOVANI DA SILVA CORRALO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A necessidade da promoção do acesso à justiça fora do Poder Judiciário surge não somente pela 

sobrecarga que o Judiciário enfrenta na última década, mas também pelo fato de quem nem todos os 

litígios encontram a solução adequada por meio dele. Dessa forma, o aumento da utilização das formas 

adequadas de resolução de conflitos é estimulado aos particulares e à Administração Pública para que 

seus conflitos sejam resolvidos com maior rapidez e menor custo. Além dos tradicionais instrumentos 

como a conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem, ganham destaque os dispute boards que 

não buscam meramente a solução de conflitos ocorridos ao longo do contrato, mas também 

acompanhar a sua execução para que se evite a formação de futuras lides entre as partes. A pesquisa 

busca analisar os dispute boards e sua aplicação nos contratos da Administração Pública, realizando o 

estudo do mecanismo de resolução alternativa de conflitos e da busca pela sua aplicação nos contratos 

administrativos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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No intuito de realizar uma análise do mecanismo dos Dispute Boards para a solução de controvérsias, 

sua inserção no Brasil e nos contratos administrativos, a pesquisa utiliza o método de abordagem 

dedutivo e o método de procedimento bibliográfico, servindo-se de livros, artigos, periódicos e de 

legislações e/ou regulamentos. Para tanto, são analisados primeiramente os meios alternativos de 

resolução de controvérsias, englobando a arbitragem, a conciliação, a mediação e a negociação. Em 

seguida, explora a criação e desenvolvimento do mecanismo dos dispute boards. Eles surgem em 

meados de 1940 nos contratos de construção e assim como a arbitragem, podem ser utilizados no caso 

de direitos patrimoniais disponíveis. Os dispute boards são comitês compostos de especialistas de 

múltiplas áreas que são nomeados para acompanhar a execução de um contrato que terá longa 

duração. Dessa forma, os membros acompanharão todo o seu desenvolvimento e na oportunidade que 

surgirem controvérsias, durante e/ou até em algum período posterior ao término do contrato, o comitê 

irá analisar a situação e procurar resolver declarando sua decisão ou recomendação (RIBEIRO; 

RODRIGUES, 2015, p.131). O objetivo de sua utilização é evitar que os conflitos que surjam acabem 

evoluindo e transformando-se em grandes litígios que necessitem de encaminhamento para a jurisdição 

arbitral ou estatal e prejudicando o prosseguimento dos contratos. Por fim, investiga a previsão dos 

Dispute Boards nos contratos administrativos e as vantagens da Administração Pública ao optar por 

resolver seus conflitos de maneira alternativa ao imediato acesso ao Poder Judiciário. Em agosto de 

2016 foi realizada pelo Conselho Nacional de Justiça a “I jornada sobre Prevenção resolução Extrajudicial 

de Conflitos” que trouxe os enunciados 49, 76 e 80 versando sobre a utilização dos Dispute Boards e de 

seu reconhecimento como método consensual de solução de conflito abrangido pelo art. 3°, § 3° do 

CPC/15. No final de fevereiro de 2018 foi a vez dos Dispute Boards serem abordados pelo município de 

São Paulo na Lei municipal n° 16.873/18 que reconheceu e regulamentou a instalação dos comitês nos 

contratos administrativos continuados da prefeitura, indicando que a previsão pode existir já na 

licitação e poderá ser indicado, assim como na arbitragem, as regras de alguma câmara especializada 

para o comitê seguir. Já em 2020 o município de Belo Horizonte sancionou lei n° 11.241/20 realizando 

as mesmas regulamentações. Embora a utilização já fosse possível no país através do art. 23-A da Lei n° 

8.987/95 e do art. 11, III da Lei n° 11.079/04 que possuem permissão da previsão contratual de 

mecanismos privados para a resolução de disputas, a especificação e a especialização de seus 

regramentos e condições se faz importante.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, de maneira preliminar tendo em vista a pesquisa se encontrar em andamento, verifica-se que 

diante da necessidade da busca por meios alternativos de resolução de conflitos, os Dispute Boards são 

aplicáveis no Brasil e podem ser utilizados pela Administração Pública, servindo como meio de 

prevenção da formação do conflito e de redução de custos dos contratos.  

 

REFERÊNCIAS: 

RIBEIRO, Ana Paula Brandão; RODRIGUES, Isabela Carolina Miranda. Os dispute boards no direito 

brasileiro. Revista Direito Mackenzie, v. 9, n.2, p.129-159, 2015. 
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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada prevenção e solução extrajudicial de litígios. 2016. Disponível 

em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoriada-justicafederal/centro-de-estudos-judiciarios-

1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-ajusticafederal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao 

extrajudicialdelitigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669. Acesso em: 21 

out. 2019.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL E PRIVACIDADE DO ACUSADO: COMO EQUILIBRAR 

O DIREITO DE INFORMAÇÃO SOCIAL E A PRIVACIDADE DE 

INDICIADOS POR PRÁTICAS CRIMINOSAS.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Pozzer  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Prof. Me. Jacson Bacin Vicente 

UNIVERSIDADE: UPF - Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Após a vigência da Lei 13.869 de 05 de setembro de 2019, a divulgação de dados de indivíduos presos, 

acusados de práticas criminosas ou indiciados, precisou ser alterada, considerando o antigo método 

usado pela Polícia Judiciária brasileira. Por muito tempo a sociedade teve acesso a dados pessoais e 

fotos de pessoas detidas para formarem suas convicções sobre os responsáveis pela danificação da 

segurança pública. Todavia, a nova Lei de Abuso de Autoridade ocasionou a quebra dessas divulgações, 

sendo pertinente um estudo sobre como deve acontecer a transferência de informações para entes 

interessados na manutenção da segurança, sem exceder os limites estabelecidos pela preservação de 

dados pessoais. O principal objetivo do estudo está em como ponderar o conflito entre o direito de 

informação social e o sigilo investigativo, estabelecendo se existe um direito moralmente adquirido pela 

sociedade e quais os seus impactos na fase investigativa e na vida pessoal de acusados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Embora não exista no âmbito legal e normativo um conceito categórico para investigação criminal, 

trazendo a legislação somente o regramento para sua atividade, “a investigação criminal pode ser um 

motor de arranque e o alicerce do processo crime, que irá decidir pela condenação ou pela absolvição” 
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(VALENTE, 2009, p.102). Logo, sendo a investigação uma peça de relevante importância para todo 

andamento dos trâmites legais posteriores, deve ser desenvolvida e documentada através de um 

Inquérito Policial, caracterizado por ser um procedimento administrativo de cunho apenas informativo, 

presidido pelo delegado de polícia, que busca produzir elementos que comprovem a materialidade e 

autoria de um crime, tendo como singularidade ser um procedimento sigiloso. Durante a vigência da 

antiga legislação (Lei 4.898/1995), no decorrer deste procedimento, era comum a divulgação de dados 

e fotos de indivíduos que estavam sendo investigados ou que haviam sido detidos por apresentarem 

fortes indícios de autoria do fato criminoso, ocasionando assim uma onda de informações difundidas 

para sociedade como um todo. Sob a égide de membros da polícia judiciária, tal divulgação era de suma 

importância, uma vez que poderia contribuir com o desfecho de crimes e adequava-se como uma 

“prestação de contas” devida à população referente ao trabalho prestado, alertando sobre indivíduos 

criminosos, e logo, assegurando o interesse público. Ainda, afirmam que, com a preservação de dados 

pessoais de sujeitos detidos ou suspeitos, a população poderia ser tomada por uma onda de insegurança 

social, ocasionada pela restrição ao direito de informação. De outra banda, defensores criminalistas 

afirmam que a nova legislação foi uma iniciativa de grande avanço legal, eis que, sob seus argumentos, 

os indivíduos detidos eram expostos e ridicularizados publicamente como uma forma de “penitência”, 

causando a exploração de suas imagens e uma condenação social/moral muito antecipada, além de 

grande impacto em suas vidas pessoais. Conforme preceitua o professor Nestor Távora, “o sigilo do 

inquérito é estritamente necessário ao êxito das investigações e à preservação da figura do indiciado, 

evitando-se um desgaste daquele que é presumivelmente inocente” (TÁVORA, 2020), porém o ponto 

questionável encontra-se em qual a forma correta de divulgação de dados, para que não haja abuso de 

autoridade ou violação de privacidade, ao mesmo tempo em que se busca a preservação do interesse 

público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nítido então a existência de um conflito entre doutrina, órgãos policiais e defensores criminalistas, no 

tocante a divulgação de dados pessoais e fotos de indivíduos detidos, eis que ainda não podem ser 

considerados culpados, visto que trata-se de uma fase preliminar, porém com a preocupação do direito 

de informação para com a sociedade, ente interessado na manutenção da segurança pública. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (     ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

OS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA LUTA POR 

IGUALDADE DE GÊNERO NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lilian Otilia de Paulla Schommer 

ORIENTADOR: Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 para os governantes de todo o Globo está sendo um desafio complexo e lúgubre, por 

conta da pandemia do vírus SARS-CoV-2, conhecido popularmente como Covid-19 ou novo Coronavírus. 

As consequências desta pandemia têm ultrapassado as barreiras da saúde pública, atingindo também a 

luta pela igualdade de gênero. A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou recentemente o 

relatório Desigualdade de Gênero e a crise da COVID-19 sob uma Perspectiva de Desenvolvimento 

Humano 14F

15 (tradução nossa), com o objetivo de alertar os países sobre as desigualdades de gênero 

evidenciadas pela pandemia. As mulheres enfrentam desafios extras em diversas facetas de suas vidas 

por conta da Covid-19, como nos seguimentos de saúde, trabalho, economia e violência doméstica, bem 

como pela crise econômica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O relatório em sua primeira fase aborda as questões relacionadas à saúde, uma vez que as mulheres 

estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus, “onde representam mais de 85% entre 

profissionais de enfermagem, e quase metade dos médicos em todos os grupos, exceto nos países com 

baixo desenvolvimento humano”(ONU,2020).  Ressaltou no mesmo seguimento ainda que nos países 

de baixa e média renda estima-se que 47 milhões de mulheres não tenham mais acesso a métodos 

contraceptivos, o que afetará diretamente a saúde reprodutiva(ONU,2020).   

                                                            
15 Gender inequality and the COVID-19 crisis: A Human Development perspective. 
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O documento catalogou questões domésticas, os casos de violência neste ambiente aumentaram em 

todo o mundo, as mulheres confinadas estão expostas a agressões físicas, sexuais e psicológicas de 

figuras patriarcais, além do confinamento dificultar as denuncias.  As mulheres restringem-se a seus 

lares para se proteger da COVID-19, mas ficam expostas a crimes, no Brasil “os casos de feminicídio 

cresceram 22,2%, entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano 

passado”(AGENCIA.2020). 

 Ainda em ambiente residencial a quarentena aumentou o tempo que mulheres gastam em atividades 

domésticas que em períodos normais é 3 horas a mais que homens. Dados de crises mundiais anteriores 

demostraram que meninas longe das escolas ficam mais propensas a abusos e gravidez na adolescência 

(ONU,2020). Além de que a pandemia pode diminuir, ainda mais, o acesso à politica e cargos de poder 

público para mulheres.  

A ONU orientou aos países para que coletem e elaborem relatórios para entender o tamanho desta 

disparidade de direitos entre gêneros. Os relatórios devem conter a diferença de gênero, além de: 

“idade, residência, raça, etnia e outras características intersetoriais para informar formuladores de 

políticas, governos, tomadores de decisão e pesquisadores, ajudando-os a compreender melhor e 

responder à pandemia”(ONU,2020). A partir dos relatórios as nações podem elaborar soluções de curto 

e longo prazo nos setores mais afetados. 

No Brasil governos estaduais realizaram pequenos estudos, mas ainda á um silêncio monumental do 

governo Nacional. Foram implementados projetos de curto prazo e em sua maioria de iniciativas 

privadas e, ademais, projetos isolados de governos estaduais para facilitar a denúncia de violência 

doméstica. Em nível federal há o Projeto de Lei para ampliar a divulgação do Disque 180 enquanto durar 

a pandemia- Projeto 1267/20.  

O Governo deveria ter se precavido, já que houve algumas semanas entre o início dos contágios no 

Oriente até os primeiros casos no Brasil se preparando, investindo em órgãos que já fazem a proteção 

de mulheres e criando políticas emergenciais. Mesmo sendo realizado de forma tardia, ainda é possível 

e necessária à implementação de medidas como: estender o auxilio emergencial a mães solos, investir 

em educação remota, instituir políticas de apoio a microempreendedoras e aumentar o investimento 

em órgãos que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estudos sobre como a pandemia afeta a luta de igualdade de gênero são de suma importância, pois no 

futuro além de políticas públicas focadas no combate a violência doméstica o Estado precisará estimular 

o empoderamento econômico das mulheres, auxiliar as microempreendedoras e criar políticas de 

emprego voltadas as áreas mais afetadas. 
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AS NUANCES NA COBERTURA DOS SEGUROS DE VIDA POR 

EVENTUAL MORTE DECORRENTE DA COVID-19: UM 

PANORAMA DO PROJETO DE LEI Nº 2.113 DE 2020 SOB OS 

PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

 

AUTOR PRINCIPAL: Louis Balbinote Girelli  

COAUTORES: Edgar Luiz Boeira 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho visa analisar a cobertura dos seguros de vida relacionados às mortes pelo coronavírus. 

Para tanto, será abordado o Projeto de Lei 2.113/2020 que tramita no Congresso Nacional, que busca 

tornar obrigatória a cobertura dos seguros de vida e planos de assistência médica e hospitalar, para os 

casos de morte ou invalidez permanente causados pela Covid-19. Justifica-se a escolha deste tema, 

tendo em vista que o alto índice de mortes e enfermidades resultantes da atual pandemia provoca uma 

gama de dúvidas aos usuários desse serviço, principalmente em relação ao alcance de cobertura para 

esses casos. Objetiva-se compreender a regulamentação dos contratos de seguro estabelecida pelo 

Código de Defesa do Consumidor e com isso traçar um panorama do princípio da boa-fé na 

interpretação dos contratos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição Federal de 1988 disciplina em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever 

do Estado, que deve garanti-la através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco 

de doença e de outros agravos, como também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
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sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, é de suma importância ressaltar o disposto no artigo 

197, ao estabelecer que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder 

público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado" (BRASIL, 1988). 

Simultaneamente às ações desenvolvidas pelo poder público para resguardar a incolumidade na saúde 

dos cidadãos, também surgem várias empresas públicas ou privadas que por meio de planos de saúde 

ou seguros de vida, buscam garantir o ressarcimento em casos de doenças supervenientes ou até 

mesmo a indenização no caso de morte do segurado. Ressalta-se que estas contratações configuram 

relações de consumo, conforme dispõe o artigo 3º, § 2º da Lei 8.078/90 (CDC), ao dispor que as 

atividades securitárias constituem um serviço posto no mercado de consumo (MARQUES, 2011, p. 497). 

Assim, visando cumprir com seu objetivo central de proteção ao consumidor, o mencionado Código 

estabelece em seu artigo 47 que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor" (BRASIL, 1990). 

Contudo, embora o CDC discipline esta interpretação protetiva ao consumidor, várias seguradoras, com 

fulcro na Resolução CNSP nº 117/2004, excluem do seu âmbito de cobertura as mortes causadas por 

infecções, septicemia, e embolias resultantes de ferimento visível causado por acidente cuja cobertura 

resulta de seguro próprio (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 564), afastando, destarte, a obrigatoriedade de 

indenização nos casos da atual pandemia, fato que culminou no advento de várias dúvidas e incertezas 

aos usuários destes serviços. 

Outrossim, ressalta Marques que lastreado no princípio da boa-fé há um novo paradigma na 

interpretação dos contratos de seguro, com intuito protetivo que visa atingir sua máxima efetividade. 

Ademais, assevera que tal instrumento "trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores, que 

são não só causa deste, mas a sua garantia e fundamento" (2011, p. 495 - 497), restando, portanto, 

descabida a não obrigatoriedade de cobertura nos casos de morte ocasionados pelo coronavírus. 

Ante a antinomia na regulamentação destes dispositivos, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 

2.113/20 que prevê a inclusão do artigo 6º-E na Lei nº 13.979/20, disciplinando que os seguros de vida 

não podem estabelecer restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da pandemia 

de Covid-19 (BRASIL, 2020), buscando com isso, trazer segurança jurídica na interpretação desses 

contratos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei 2.113/20 consiste em um importante instrumento para trazer 

segurança jurídica e resolver qualquer antinomia na interpretação e regulamentação dos contratos de 

seguro de vida. Ademais, com a vedação na restrição de cobertura desses seguros, serão concretizados 

os preceitos de proteção ao consumidor e interpretação favorável estabelecidos pelo Código de Defesa 

do Consumidor, evitando, portanto, prejuízos e frustrações aos usuários desses serviços. 
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A  LEI Nº 14.034/2020 E A (NÃO) CONCRETIZAÇÃO DAS 

DIREITRIZES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Cassaneli.  

COAUTORES: Dioni Peretti Comin. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia de Covid-19 impactou fortemente os setores da economia brasileira, fazendo com que o 

Estado adotasse algumas medidas emergenciais de socorro às corporações afetadas, como é o caso da 

Lei n. 14.034/20. Justifica-se a importância da pesquisa, visto que os protocolos de distanciamento social 

adotados para o combate à proliferação do novo coronavírus resultaram no cancelamento de inúmeros 

contratos de transporte aéreo. Busca-se investigar qual foi o tratamento conferido aos consumidores 

neste período. Nesse sentido, objetiva-se analisar as medidas emergenciais de auxílio a aviação civil 

brasileira. Ainda, investigar se os dispositivos da Lei 14.034/2020 violam os preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor, ocasionando assim, prejuízos aos consumidores.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Código de Defesa do Consumidor, decorre de um mandamento constitucional previsto no artigo 5º, 

inciso XXXII, da Lei Maior. Seu objetivo principal consiste em promover a tutela do consumidor nas 

relações de consumo, pois considera este, a parte vulnerável do vínculo. Nesse sentido, ressalta Nunes 

que tal diploma possui "vida própria" devido ao fato de ter "sido criado como subsistema autônomo e 

vigente dentro do sistema constitucional brasileiro" (2019, p. 112). Dessa forma, este amparo 

promovido constitui uma garantia fundamental do cidadão. 

Ademais, cumpre destacar que o viés constitucional do Código de Defesa do Consumidor vai além do 

simples fato de concretizar um direito fundamental, visto que disciplina em vários pontos de seu texto 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
3

5
8

 

a concretização de princípios basilares da ordem constitucional, a exemplo da dignidade dos 

consumidores prevista em seu artigo 4º. Destarte, faz-se mister ressaltar que em um Estado 

Democrático de Direito as normas constitucionais integram o topo do ordenamento jurídico, e através 

de seus comandos imperativos obrigam todos os destinatários da norma. Neste diapasão,  o Código de 

Defesa do Consumidor carrega em seu bojo alguns princípios que devem necessariamente ser 

respeitados no momento da sua interpretação (NUNES, 2019, p. 47). 

Todavia, em 18 de Março do corrente ano, em meio a Pandemia de Covid-19, foi editada a Medida 

Provisória nº 925, com objetivo de estabelecer medidas emergenciais para a aviação civil brasileira. 

Paulatinamente, sofreu alterações no Congresso Nacional e se transformou no Projeto de Lei de 

Conversão nº 23/2020, que resultou na aprovação da Lei nº 14.034/2020, a qual entrou em vigor na 

data de 05 de agosto de 2020, promovendo vasto corte nos direitos do consumidor relativos ao setor 

aéreo. 

Para tanto, a alteração no prazo de reembolso ao consumidor em casos de cancelamento de passagens, 

o qual pode ser efetuado pelo fornecedor no prazo de até doze meses da data do voo cancelado. Além 

disso, estabelece que poderá ser concedida ao consumidor a possibilidade de efetuar a conversão dos 

valores referentes à passagem cancelada em créditos junto à companhia, os quais, poderão ser 

utilizados na compra de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador no prazo de dezoito meses 

contados de seu recebimento. Além disso, estabelece que o consumidor que desistir do voo no período 

compreendido entre as datas de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, estará sujeito ao 

pagamento de penalidades contratuais (BRASIL, 2020). 

Ressalta-se que o advento da Lei nº 14034/2020, trouxe vários prejuízos ao consumidor, não somente 

na esfera do direito material relativos às relações de consumo, mas também agravando a sua situação 

econômica já prejudicada pela pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a Lei 14.034/2020, que incide nas relação de consumo do setor aéreo brasileiro, agrava 

a vulnerabilidade dos consumidores usuários deste serviço, visto que afasta a possibilidade de 

ressarcimento imediato em casos de cancelamento e restringe a liberdade de escolha do consumidor, 

ferindo, destarte, os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS 
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AUTOR PRINCIPAL: Lucas Freitas da Mota.  

COAUTORES:  Esther Richetti.  

ORIENTADOR: Aline Moura da Silva Boanova. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho analisa a participação dos cidadãos na elaboração e acompanhamento das políticas 

públicas. A instauração de uma nova ordem cidadã estabelecida pela Constituição Federal brasileira de 

1988 (CF/88), traduz o fortalecimento da busca de justiça social e condicionamento de 

responsabilização dos indivíduos através das bases constitucionais, principalmente implementadas pelo 

seu artigo 5° (BRASIL, 1988). Trata-se de uma breve reflexão sobre a atuação do cidadão como agente 

protagonista no processo de elaboração, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas 

enquanto ferramenta de controle social. Através desta perspectiva permear a correlação entre as 

interações da Sociedade Civil Organizada (SCO) e o Estado nas diferentes esferas, propicia não só um 

sentimento de pertencimento dos indivíduos na gestão administrativa, como também, apontar 

transparência nas ações de governança por parte dos representantes eleitos pelo povo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Estado Brasileiro em 1988 garantiu através da promulgação da Constituição Federal uma retomada 

de direitos nos diversos campos como jurídico, social, econômico e político. As garantias fundamentais 

a todos os cidadãos alcançaram naquele momento uma significativa ruptura com um passado, onde o 

indivíduo verticalizado pelas leis, estava basicamente atribuído como um agente passivo do 

ordenamento jurídico. Mesmo que a abertura constitucional abranja o indivíduo como núcleo da CF/88, 

a efetiva e plena garantia fundamental desses direitos afronta uma real eficácia e eficiência de 
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transformar as páginas da Constituição Cidadã em ações do Estado para com seu povo, através das 

políticas públicas. 

A democracia participativa garantida pelo ordenamento jurídico brasileiro apresenta a reflexão de que 

as políticas sociais só se estenderão a sua real e plena realidade, se garantidos os direitos fundamentais 

e sociais conforme os artigos 5° e 6° da Constituição Federal (BRASIL,1988). O comprometimento social 

através da iniciativa popular legislativa, o referendo e o plebiscito se revelam como exemplos para 

embasamento do processo de transformação e atingir, ao indivíduo sua plena capacidade em orientar 

o Estado em seus ideais. A participação indireta, como atuação em conselhos e ouvidorias tornam 

derradeiro e importante o comprometimento social na inserção das políticas públicas, demandas tão 

necessárias para que o Estado se torne garantidor dos direitos de cada cidadão.  

A notoriedade das mazelas em que a sociedade brasileira está submetida permeiam contextos das 

temáticas de saúde, segurança, educação, desemprego, moradia enfim continuadamente conhecidos, 

contudo a garantia dos direitos fundamentais vislumbram a importância da efetividade das políticas 

públicas. Desta feita, os instrumentos e ferramentas sociais através da construção dessas políticas 

devem ser alicerçadas na participação popular, visto que o Estado como razão de ser não pode usar de 

sua imperatividade para nortear os caminhos sociais sem a participação de seus cidadãos (MARTENDAL; 

LAGO, 2015). 

Tão logo, para que as políticas públicas se tornem garantidoras efetivas da capacidade dos direitos 

sociais, é substancial a participação do indivíduo. Por conseguinte, o atual cenário pandêmico instituído 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), instaurou os meios digitais como principal fonte de inclusão. 

Sendo assim, estas ferramentas devem ser utilizadas para fomentar e facilitar a participação social nas 

políticas públicas, através de plataformas estratégicas de governança digital, dentre estas o e-ouv, e-

gov e participação em reuniões de conselhos representativos por videoconferência (BRASIL, 2020).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O comprometimento na construção de políticas públicas, não só para que se alcance a 

constitucionalidade formal, mas para que o cidadão tome consciência de que o poder do Estado emana 

do povo e não ao contrário. Propor uma maior aderência nos meios digitais para a eficácia das políticas 

balizadoras, busca uma maior participação popular no processo de construção do Estado Brasileiro, vez 

que efetivamente tenham valia, satisfazendo as necessidades da população brasileira. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 nov. 2019. 

BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período 

de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras providências.  2020. Disponível em 
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MARTENDAL , Fabiana; LAGO, Sandra Mara Stocker. Uma reflexão sobre a Inclusão digital como forma 

de transformação e capacitação dos indivíduos. I CINGEN- Cascavel, ano 2015, p. 1-14, 13 nov. 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COVID-19: OS DESAFIOS DA PANDEMIA AO DIREITO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Parizzi Bernardi  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patricia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A dicotomia entre a soberania dos Estados e a necessidade de cooperação internacional sempre esteve 

presente nos liames do Direito Internacional Público. Contudo, na atual conjuntura, com a emergência 

de saúde global desencadeada pelo novo coronavírus, há que se questionar acerca da relativização da 

soberania estatal em detrimento do controle massivo da pandemia, através da cooperação 

internacional e com o auxílio das Organizações Internacionais, em especial a Organização Mundial da 

Saúde, para que o objetivo global de enfrentamento do vírus seja sucedido. 

Os Estados são sujeitos de direito internacional e, por esse motivo, possuem direitos e deveres 

internacionais. A doutrina divide os deveres dos Estados como jurídicos, os quais originam-se através 

de tratados e convenções que obrigam as partes, e os morais, baseados no princípio da cortesia e da 

humanidade. No ponto, um dos deveres morais dos Estados  é o de estabelecer medidas sanitárias e 

providências para a proteção da saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um dos direitos fundamentais dos Estados é o direito à liberdade e à soberania, ou seja, no âmbito 

interno, o Estado é livre para tomar suas próprias decisões, sem a interferência dos demais Estados ou 

dos organismos internacionais. Contudo, uma vez ingresso na comunidade internacional, através do 

reconhecimento do Estado, deve respeitar as normas que o Direito Internacional o impõe.  
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Conforme mencionado alhures, é dever moral dos Estados estabalecerem medidas para a proteção da 

saúde global, através da cooperação e do mútuo auxílio. Inclusive, insta salientar que, apesar de a 

doutrina classificar a saúde internacional como um dever moral, o qual não pode ser juridicamente 

pleiteado por intermédio das Cortes Internacionais, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos refere que " a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar" a saúde. 

Ora, sendo a pandemia uma emergência de saúde global, necessária a cooperação entre os povos para 

a garantia da vida e bem-estar da popupação mundial, por meio de ações internacionais coordenadas. 

Portanto, em que pese os Estados tenham o direito à soberania, não se pode olvidar do dever moral, e 

em parte jurídico, da proteção da saúde global. A cooperação internacional deve ser privilegiada, 

primordialmente, no que tange ao comércio de equipamentos de proteção essenciais (álcool, máscaras 

e respiradores), pesquisas científicas integradas para desenvolver novos meios de combate à moléstia 

e medidas de apoio financeiro à economia global. 

Neste norte, a reativação de um organismo como o Conselho de Ministros da Saúde, existente na Unasul 

à época do enfrentamento das epidemidas da dengue e ebola, não só permitiria uma cooperação entre 

as Universidades, Institutos de Pesquisa, profissionais da saúde e da ciência, mas também garantiria 

uma maior segurança às decisões que vêm sendo tomadas a nível nacional a respeito da pandemia, as 

quais, inclusive, culminaram com a demissão de dois Ministro de Estado da Saúde, por conflitos de 

opinião com o Presidente da República.  

Neste interim, cumpre esclarecer o objetivo de cooperação internacional entre os Estados mostrou-se 

como o norte a ser seguido pelo comprometimento com o endosso da Resolução da ONU que garantida 

a cooperação entre os Estados para o acesso justo, transparente, e eficiente de medicamentos, 

equipamentos e futuras vacinas.  Ao endossarem tal resolução, os Estados passaram a assumir um 

compromisso jurídico perante a comunidade internacional, uma vez que o entendimento predominante 

da Corte Internacional de Justiça é que tais resoluções têm caráter legislativo e suas decisões devem ser 

consideradas. Logo, os endossatários poderão responder  perante a CIJ por quaisquer ato omissivo no 

enfrentamento conjunto da pandemia. No ponto, vale esclarecer que por opções políticas, e 

alinhamento estratégico com os EUA, o Brasil deixou de endossar esta importante resolução e poderá 

ser privado de diversos tratamentos contra o Covid-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Urge as Organizações Internacionais, em especial a OMS, promoverem ações a nível global para 

controlar a pandemia. Até porque, de acordo com Aristóteles, o mundo político, por si só, não trará a 

paz e a solução para todos os problemas globais, mas a sua ausência é o pior dos cenários, de sorte que 

a cooperação internacional, em concomitância com os interesses das organizações internacionais 

especializadas e com o mútuo acordo entre os Estados  deve ser o principal caminho a ser trilhado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (     ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

ESTÁGIO DURANTE A PANDEMIA: EXPERIÊNCIA NO NEXJOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luiz Carlos Tognon de Medeiros  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Cassiano Cavalheiro Del Ré 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Dentro dos nove níveis do curso de Jornalismo está inserido a  realização do estágio obrigatório para a 

formação dos acadêmicos. Este, realizado no oitavo nível, deve ser supervisionado por um jornalista já 

formado e, consequentemente, dentro da área do curso estudado. Em período anterior ao estágio é 

realizado um projeto, onde se busca esclarecer o planejamento, objetivos e informações sobre o local 

em que se irá trabalhar. Dentro deste plano, deve-se constar práticas e ações com base em todas as 

disciplinas aprendidas durante o curso, através de valores jornalísticos. O estágio apresentado neste 

resumo foi desenvolvido no Núcleo Experimental de Jornalismo (NEXJOR). O local conta com estagiários 

alunos do curso de Jornalismo que desempenham diversas funções, como gerenciamento das redes 

sociais da instituição, desenvolvimento de reportagens e produtos audiovisuais em geral.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No início do estágio no NEXJOR, foi sugerido um calendário de lives no Instagram das redes sociais que 

o administra. Desta forma, foi discutida a demanda com todos integrantes e coordenadores do Núcleo 

Experimental, com o intuito de encontrar os melhores horários, datas, definição de assuntos e questões 

gerais.  

A partir dessa definição, ficaram estabelecidas às periodicidades para cada rede social e o rodízio de 

apresentadores. Feito o planejamento estratégico, a próxima etapa foi estabelecer o agendamento, 

pesquisa, divulgação e realização das entrevistas ao vivo.   

Segundo Mota (2019), essas transmissões tem “ideia de uma tecnologia de transmissão de mídia 

audiovisual em fluxo contínuo, baseada em dispositivos móveis e tida como uma experiência social por 

conta dos ambientes em que circulam”.  
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Outras demandas diárias também foram realizadas durante o período, auxiliando a produção de cards, 

vídeos e publicações nas redes sociais administradas pelo NEXJOR. 

Dentro do período de estágio obrigatório foram realizadas 14 transmissões ao vivo no Instagram do 

Núcleo Experimental de Jornalismo, Ensino Médio Integrado UPF, UPF e Faculdade de Artes e 

Comunicação (FAC) com temas diversos. As lives foram previstas desde o momento da criação do 

projeto e logo após colocadas em prática desde o início da vigência do contrato com o NEXJOR.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mesmo em home office, a experiência foi enriquecedora. A supervisão dos professores do NexJor 

possibilita maior confiança no trabalho dos estagiários. Na versão remota o desafio de produzir 

conteúdos mais autônomos foi um dos principais desafios, consequentemente desenvolvendo a 

independentização profissional. 

 

REFERÊNCIAS: 

MOTA, Alexandro. Jornalismo Live Streaming: Um estudo das apropriações jornalísticas da tecnologia 
de transmissão audiovisual ao vivo no Facebook. Orientador: Marcos Silva Palacios. 2019. 283 f. 
Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas), Faculdade de Comunicação, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

Plano Pedagógico de Curso, Atualização, Jornalismo (B)  Matutino 5235, 2019. Disponível em <upf.br>. 
Acessado em: 06 de abr. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (     ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

O POTENCIAL INFORMATIVO DO INFOTENIMENTO NO 

PORTAL MANUAL DO HOMEM MODERNO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luiz Carlos Tognon de Medeiros  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Otávio José Klein 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O jornalismo de INFOtenimento é, o espaço destinado às matérias que visam informar e divertir 

(DEAJVITE, 2006). O tema do trabalho é o jornalismo de INFOtenimento e o seu potencial informativo 

dentro do Portal Manual do Homem Moderno. O processo de escolha aconteceu devido às mudanças 

de consumo dentro do mercado jornalístico e buscas de novos métodos audiovisuais para atrair o 

público.  O objetivo geral do estudo é analisar o potencial informativo do portal Manual do Homem 

Moderno, site destinado à publicação de conteúdos de variedades, dentro dos conceitos teóricos do 

INFOtenimento.  A justificativa é basesada no acompanhamento de notícias deste gênero e pela 

compreensão que este tema possui muito potencial a ser explorado em âmbito de pesquisa dentro do 

jornalismo brasileiro. Esta é uma pesquisa em desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No jornalismo de INFOtenimento uma mesma matéria pode muito bem informar entretendo ou, então, 

entreter por meio da informação. Nela, o limite ético que separa jornalismo e entretenimento não 

existe. Esta visão, origina-se um estigma da própria visão que cs conteúdos soft tinham desde a 

popularização do jornalismo.  

Na última década o segmento que mistura informação e entretenimento vem  ganhando novos adeptos 

e maior espaço dentro de diferentes plataformas on-line. Para isso, analisar as fronteiras da informação 

entre o terreno do jornalismo e do entretenimento é fundamental em um futuro marcado por 

mudanças no cenário da profissão. Para definir quais elementos são definidores do entretenimento no 
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jornalismo, Dejavite (2006, p. 86) define: “o sensacionalismo, a personalização, a dramatização de 

conflito e, geralmente, matérias com o uso de fotos, infográficos, tabelas, entre outros recursos.” Assim, 

os gêneros estariam voltados a todos os tipos de meios de comunicação: seja rádio, TV, jornal ou mídia 

on-line. 

Sua transformação, com novos processos hierárquicos, também se relaciona com a relação com o 

consumidor. A passividade do antigo leitor, ouvinte ou telespectador deu lugar a um novo tipo de 

conteúdo, este voltado a uma notícia que informe e também distraia quem está a acompanhando. 

Dentro deste contexto, o jornalista se depara com um importante dilma: importante aquilo que é 

preciso ou aquilo que é desejado para os receptores? 

Ainda é importante ressaltar que a multidisciplinaridade do profissional jornalista está ligado a seu 

caminho percorrido por vários gêneros. Segundo Gradim (2003, p. 117) o jornalista do futuro seria 

comparado ao personagem MacGyver (personagem cinematográfico que possui a capacidade de ter 

muitas habilidades ao mesmo tempo). “Homem dos mil e um recursos, trabalha sozinho, equipado com 

uma câmara de vídeo digital, telefone satélite, laptop com software de edição de vídeo e html, e ligação 

sem fios à internet” (GRADIM, 2003, p. 117). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  O jornalismo de INFOtenimento é considerado o futuro  da área para muitos teóricos. Ainda pouco 
explorado e com visões superficiais, a fronteira entre informação e entretenimento vem tendo novos 
limites de acordo com o cenário social. Um dos principais desafios é estabelecer concretamente se toda 
informação é jornalismo e se toda diversão é entretenimento.           

 
REFERÊNCIAS: 

 
DEJAVITE, Fabia Angélica. INFOtenimento : informação + entretenimento no jornalismo. São Paulo: 
Paulinas, 2006. 
 
FIDALGO, António & SERRA, Paulo (Orgs.) Informação e comunicação online - Volume I - Jornalismo 
online. In: GRADIM, A. (Org.). Covilhã. Universidade Beira Interior, 2003. p. 117-134 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INCENTIVOS NACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DE EMPREGO E 

SAÚDE AOS REFUGIADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA 

COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maite Lazzaretti  

COAUTORES: Juliana Favin 

ORIENTADOR: Patrícia Grazziotin Noshang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A posição dos refugiados no âmbito da Pandemia da COVID-19 é um tema muito relevante considerando 

as suas necessidades e especificidades. Aqui, busca-se analisar os meios utilizados para promover o 

acesso a empregos e saúde para os refugiados em âmbito nacional. Assim, objetiva-se a análise da 

posição e acesso pelos refugiados nos programas de empregabilidade e saúde no Brasil, para incentivo 

à reflexão em relação a vida das comunidades refugiadas e de como poderia ser feita a incorporação 

dessas pessoas nas políticas públicas de acesso a empregos e saúde no país. A principal questão que 

surge é em relação à situação atual dos refugiados no Brasil diante da pandemia instalada, para o fim 

de observar se possuem acesso à saúde e incentivo a empregos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste estudo, o  método a ser utilizado é o dedutivo e o procedimento é o bibliográfico e documental. 

O objetivo proposto tem como intuito relatar brevemente a relação entre a crise imposta pela pandemia 

da COVID-19 e a posição dos refugiados no Brasil. Dentro deste contexto e no que se refere à sua saúde 

e emprego. A crise do Coronavírus começou com a descoberta do vírus de alta transmissão COVID-19, 

em Wuhan, na China. Após um período de adaptação e conhecimento, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou a existência de uma pandemia global e recomendou aos países que se organizassem 

para uma futura crise sanitária e econômica. À vista disso, houveram mudanças no tratamento e 
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incentivo à saúde e empregos ao público refugiado (ONU, 2020). O termo refugiado foi documentado 

internacionalmente na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo de 1967 

Relativo ao Estatuto dos Refugiados, determinando estar na condição de refúgio à pessoa que estiver 

temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, 

se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou não quer voltar a ele. No que concerne 

à empregabilidade para os refugiados é importante esclarecer que antes da pandemia, os principais 

problemas eram referentes à comunicação, em razão da diversidade linguística internacional. No 

entanto, atualmente as recomendações da OMS são primordialmente o isolamento social e o uso de 

máscaras, o que vai dificultado diante do contexto de vida em que os refugiados estão inseridos, ou 

seja, fora de seus países de conhecimento, dessa forma, resta calamitoso e oneroso manter um ritmo 

de vida em distanciamento social (OMS, 2020). No Brasil, a principal dificuldade encontrada é a falta de 

uma renda familiar. Diante disso, importa destacar o projeto “Empoderando Refugiados”, de iniciativa 

conjunta entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a ONU Mulheres e a 

Rede Brasil do Pacto Global com o objetivo de auxiliar no acesso a empregos pelas das mulheres 

refugiadas e possibilitar que elas e suas famílias encontrem um meio de integração econômica e 

autossuficiência (ONU BRASIL, 2020). Como exemplo de incentivo ao acesso à saúde adequada, é sábio 

elencar a Operação Acolhida, que é uma resposta do governo federal ao fluxo de refugiados e migrantes 

venezuelanos no Brasil. Frente à existência da operação de acolhimento dos  venezualanos, foi 

necessária atenção especial quanto à sua saúde e informação. (ACNUR, 2020). Em decorrência do 

projeto e em virtude do número de venezuelanos residentes no país (cerca de 4 mil), foi disponibilizada 

a cartilha ‘Comunicação sobre saúde das comunidades Indígenas Warao e Eñepa’, organizada em 

conjunto pela ACNUR e a Instituição Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI), 

multilíngue e com informes sobre doenças mais comuns e prevenções ao Coronavírus (ACNUR, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, verifica-se que a participação das entidades e instituições nacionais no cuidado e 

atenção às comunidades refugiadas e o aperfeiçoamento de pequenos atos, como a promoção da 

informação, são muito eficientes, promovendo enriquecimeno cultural, econômico e social às 

comunidades refugiadas em tempos de COVID-19. 

 

REFERÊNCIAS: 

ACNUR. Acesso aos serviços de saúde é essencial para conter a COVID-19 e salvar vidas de refugiados. 

<https://www.acnur.org/portugues/2020/03/31/acesso-aos-servicos-de-saude-e-essencial-para-

conter-a-covid-19-e-salvar-vidas-de-refugiados/>. Acesso: 16 jul 2020; 

ACNUR. Cartilha multilíngue promove saúde de indígenas venezuelanos refugiados no Brasil. 

<https://www.acnur.org/portugues/2020/03/31/acesso-aos-servicos-de-saude-e-essencial-para-

conter-a-covid-19-e-salvar-vidas-de-refugiados/>.  Acesso: 16 jul 2020; 
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ONU, Brasil. Conheça o projeto que ajuda refugiadas a acessarem o mercado de trabalho brasileiro. 

<https://nacoesunidas.org/conheca-o-projeto-que-ajuda-refugiadas-a-acessarem-o-mercado-de-

trabalho-brasileiro/. Acesso: 15 Jun 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE TRANSGÊNERO NO BRASIL DIANTE 

DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maite Lazzaretti  

COAUTORES: Juliana Favin 

ORIENTADOR: Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa estudar os incentivos para a promoção da saúde transgênero no Brasil no 

contexto da pandemia da COVID-19. Justifica-se a análise do tema, considerando a necessidade de 

amparo de saúde exclusiva para as pessoas travestis e transexuais nos núcleos de atendimento de 

saúde, utilidade que não diminui diante de uma pandemia, ao contrário, aumenta e impõe novos 

desafios. O objetivo central é a realização da verificação dos projetos e dificuldades na área da saúde à 

vista da pandemia instalada. O presente trabalho utiliza o método dedutivo de procedimento e análise 

e a técnica de pesquisa legal-bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste estudo, a metodologia a ser utilizada é de finalidade básica estratégica, objetivo descritivo, de 

abordagens qualitativas, de método dedutivo e procedimento bibliográfico e documental, com o intuito 

de relatar, brevemente, a relação entre a crise do Coronavírus e a posição da saúde dos transgênero no 

Brasil. Transexuais são pessoas que desejam viver e serem aceitas como do sexo oposto ao seu sexo 

biológico. Não necessitam de tratamento hormonal e/ou se submeterem ao processo transexualizador, 

que é composto por procedimentos como cirurgias de mudança de sexo, implantes de silicones e uso 

constante de hormônios. Já as travestis são pessoas que possuem identidade de gênero feminina,  que 

sentem desejo de usar de objetos e hormônios femininos. No entanto, aceitam o seu sexo biológico e 

não têm a necessidade de se submeterem à cirurgia de redesignação sexual. Diante da Pandemia da 

COVID-19 houve a diminuição dos atendimentos públicos dessas pessoas, para a manutenção da ordem 

de isolamento social, conforme orientado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que, por 

conseguinte, veio a dificultar o acesso à saúde pelas pessoas transgênero. Não há dados científicos que 
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relatam sobre a suscetibilidade da população trans diante da pandemia. No entanto, há de se temer 

que se tornem considerando o estigma relacionado à disseminação da AIDS e ao baixo acesso ao sistema 

público de saúde, que decorre principalmente de desprezo pelos profissionais da área ao negarem o 

uso do nome social e à falta de aperfeiçoamento para o atendimento adequado. Ademais, a baixa 

inserção na economia formal, faz com que parte da população transgênero se socorra no trabalho 

sexual informal e, o vírus da COVID-19 não será contido tão somente com o uso de preservativos 

(EPIDÊMICAS, 2020). A Secretária de Articulação e Política da Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA) Bruna Benevides, refere que os fatores que mais necessitam de urgências na 

comunidade trans são em relação à saúde, emprego e renda. Destaca que a maior parte dessas pessoas 

são negras, pobres e semianalfabetas, o que prejudica o acesso aos cadastros de benefícios e na 

regularização da profissão formal. Refere que em relação à saúde as trans ficam em desassistência, em 

virtude das modificações hormonais sem acompanhamento médico, da suscetibilidade às DSTs e do uso 

de silicones industriais, que pode favorecer um processo infeccioso. Ao final, aponta que é necessária a 

atenção especial para os transgêneros sem emprego formal e a manutenção das unidades de saúde 

para a dispensação hormonal adequada (BRASIL, 2020). Ademais, mesmo diante das dificuldades que 

surgiram no contexto da pandemia, há de se enfatizar o uso das consultas virtuais e o encaminhamento 

via Correio de receitas médicas, é o que está ocorrendo nos Estados de Goiás, Minas Gerais e 

Pernambuco (NÚMERO, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Na observação dos dados trazidos, é imprescindível que se reconheça a necessidade de atenção especial 

e abrangente na saúde para a população transgênero. Posteriormente, destaca-se o positivo uso das 

ferramentas tecnológicas para o atendimento em tempos de pandemia da COVID-19, como uma 

alternativa. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, ONU Mulheres. Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais contam os desafios da população 

LBT na pandemia da Covid-19. Disponível: <http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-

lesbicas-bissexuais-e-transexuais-contam-os-desafios-da-populacao-lbt-na-pandemia-da-covid-19/>. 

Acesso: jul 2020; 

EPIDÊMICAS, Antropológicas. Covid-19 e a população de travestis e transexuais. Disponível: 

<https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-de-

travestis-e-transexuais-reflex%C3%B5es-iniciais>. Acesso: jul 2020; 

NÚMERO, Gênero e. Isolamenro ocial limita o acesso de população a tratamento transexualizador no 

SUS. Disponível: < http://www.generonumero.media/isolamento-acesso-trans-saude/>. Acesso: jul 

2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTUDO DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS FAMILIARES NO 

BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES  

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Bacega Tamanho  

COAUTORES: Katrini Granville Fabiani de Andrade 

ORIENTADOR: Dra. Adm. Denize Grzybovski 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade de 

Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ciclo de vida das empresas familiares tem sido objeto de análise desde a década de 1980, por meio do 
modelo das cinco fases de crescimento, proposto por Churchill e Lewis (1983). Outros modelos foram 
elaborados desde então, mas Andrade, Gzybovski e Lima (2004) destacam a importância de considerar 
as características distintivas das empresas familiares brasileiras. 
O estudo do ciclo de vida contribui para o entendimento das empresas familiares na medida em que 
indica variáveis que podem ser exploradas no planejamento de migração para estágios mais desejáveis, 
como crescimento, maturidade e rejuvenescimento (FREZATTI et al., 2017). 
Este estudo, parte de um projeto de pesquisa sobre spin offs em organizações em rede, se propõe a 
analisar o ciclo de vida das empresas brasileiras com base no relatório de demografia das empresas 
brasileiras elaborado pelo IBGE. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo desenvolvido no nível exploratório, que tomou como referência o relatório da 

demografia das empresas brasileiras de 2015. Os dados estatísticos coletados foram registrados em 

planilhas eletrônicas geradas pelo software Excel e analisadas pela técnica estatística descritiva simples 

Os dados da demografia das empresas brasileiras indica que em 2015 haviam 4.552.431 empresas. 

Comparativamente aos anos anteriores, conforme mostra a Figura 1, se observa que o comportamento 

de crescimento continuo verificado entre os anos 2007 e 2013 foi descontinuado nos anos 2014 e 2015, 

incidando tendência de baixa. 
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Uma explicação para o crescimento supracitado está na política pública do governo federal, de trazer 

para a formalidade muitos empreendedores por meio da constituição dos microempreendores 

individuais (MEIs), os quais em termos juridicos são equiparados a empresas. A Figura 2 ilustra essa 

interpretação. 

De acordo com os dados do IBGE (2015), o tempo médio de vida das empresas brasileiras, em 2012,era 

de 10,1 anos e, em 2015, chegou a ser de 10,9 anos, o que indica melhores condições econômicas e 

ambientais para pequenas empresas competirem, tendo em vista que essas são a maioria. A classe de 

empresa que morre mais rápido aquela que contém menos pessoas assalariadas, podendo ser uma 

pequena empresa, como também uma empresa de porte maior, com maior número de robôs do que 

de funcionários. As empresas que contém uma taxa mais elevada de pessoas assalariadas tendem a ter 

um ciclo de vida mais longo 

Uma política pública que impactou no ciclo de vida das empresas brasileiras foi o Simples Nacional. As 

empresas que fizeram essa opção tributária, diminuíram os encargos tributários e assim aumentaram 

sua taxa de sobrevivência comparado com empresas não optantes. A taxa de sobrevivência das 

empresas com até 2 anos de existência, considero fase crítica dos empreendimentos nascentes, chegou 

a 77% em 2014. Para as empresas que foram criadas depois de 2012, foi estimado uma queda na taxa 

de sobrevivência devido à crise econômica mundial decorrente da "bolha imobiliária" iniciada nos 

Estados Unidos em 2008. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As principais cuasas de ruptura do ciclo de vida de uma empresa, segundo o IBGE, são por motivos 

financeiros. A análise da mortalidade das empresas pela tipologia, se observa que o principal fator da 

mortalidade é o desconhecimento sobre os fundamentos e as ferramentas de gestão. Isso sugere que 

empresas brasileiras gerenciadas por Administradores profissionais podem ser mais longevas, o que 

indicamos como tema para estudos futuros. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANDRADE, D. M.; GRZYBOVSKI, D.; LIMA J. B. Aplicabilidade do “modelo dos três círculos” em empresas 

familiares brasileiras: um estudo de caso. Revista Eletrônica de Administração, v. 11, n. 5, p. 2-25, 2004. 

CHURCHILL, N.; LEWIS, V. The five stages of small business growth. Harvard Business Review, may, 1983. 

FREZATTI, F. et al . Estágios do ciclo de vida e perfil das empresas familiares brasileiras. Revista de 

Administração de Empresas, v. 57, n. 6, p. 601-619, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ABANDONO AFETIVO INVERSO E A APLICAÇÃO DAS 

CONSTELAÇÕES FAMILIARES COMO INSTRUMENTO DE 

HUMANIZAÇÃO DOS CONFLITOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Barden de Quadros. 

ORIENTADOR: Linara da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

O abandono afetivo é um tema muito discutido atualmente, já que o filho negligenciado por um de seus 

genitores, poderá desenvolver transtornos emocionais e psicológicos. Mas não existe tão somente este 

tipo de abandono afetivo, existe também o abandono afetivo inverso em que, a principal vítima, seria 

um dos genitores que, na fase idosa, é abandonado pelos filhos e, muitas vezes, são encaminhados a 

clínicas para idosos, sequer recebendo atenção e visitas de seus descententes. Por isso, o presente 

ensaio analisará a aplicação da Ciência da Constelação Familiar no âmbito do Direito Sistêmico, como 

uma possibilidade real de humanizar estes tipos de conflitos familiares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Abandonar significa deixar, se afastar e até mesmo renunciar algo, alguém ou até mesmo lugar mas, 

neste momento, o mais importante a ser tratado será o abandono de alguém, a falta de cuidado, 

carinho, atenção e assistência, se direcionando principalmente aos pais idosos. Na Constituição 

Brasileira em seu art. 229, é assegurado aos pais idosos o dever de amparo dos filhos maiores na sua 

velhice, carência e enfermidade, como também, o Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 2003, expressa 

à importância da convivência dos idosos com seus entes queridos, principalmente, nesta fase da vida 

em que, normalmente carecem de mais atenção, cuidado, carinho e amparo em todos os sentidos.  
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O Estatuto do Idoso, em seu art. 2º, assegura aos idosos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, como saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e intelectual, espiritual e social entre 

outros, que se tornam essenciais para usufruir de uma vida digna. Como também, em seu art. 3º, expõe 

que, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação entres outros, 

como também o respeito e à convivência familiar e comunitária, com toda proteção e atenção devida. 

Mas, mesmo possuindo diversas previsões legais sobre este dever dos filhos para com os pais na fase 

de idade mais avançada, é onde se encontra um número significativo de casos de agressões físicas, 

verbais e abandono contra os pais idosos. Esses casos demonstram que algo está errado nesses sistemas 

familiares pois, as pessoas que lhe deram à vida, deveriam receber os cuidados e amparo necessários, 

independente se foram pais bons ou ruins.  

No Brasil, o juiz de direito do Estado da Bahia, Sami Storch, estudando a Ciência das Constelações 

Familiares, criadas pelo alemão Bert Hellinger, introduziu a expressão Direito Sistêmico, aplicando essa 

ferramenta dentro do Poder Judiciário a partir da observância das leis sistêmicas que regem os 

relacionamentos humanos. As Leis ou Ordens Sistêmicas, definidas por Hellinger, são: a hierarquia, o 

pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber.  

Nos conflitos que envolvem abandono afetivo inverso, percebe-se, claramente, uma interrupção na lei 

do pertencimento, em que um dos membros é excluído de seu sistema familiar. Essa exclusão acarreta 

emaranhamentos que, por meio de um intervenção mais profunda, como as Constelações Familiares, 

poderá ser verificado quais as dinâmicas ocultas que estão provocando esses conflitos e, dessa forma, 

trazer à consciência a origem do problema, restabelecendo a ordem e a harmonia naquele sistema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ainda que os pais não tenham exercido a maternidade ou paternidade de uma forma positiva, é preciso 

separar os seus comportamentos de sua função. Apenas por meio deles é que o filho pode receber a 

vida e isso já foi o suficiente para honrá-los. Logo, o Direito Sistêmico, a partir da aplicação das 

Constelações e do conhecimento das leis sistêmicas, configura uma ferramenta complementar, mais 

humanizada e eficaz no tratamento dos conflitos familiares. 

 

REFERÊNCIAS: 

CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

BEZERRA, Olga Luísa de Sousa. O Abandono Afetivo e a forma de coibição do ilícito: o problema da 

indenização por danos afetivos. Monografia (Bacharel em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais – FAJS do Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. 

Acessoria de Comunicação do IBDFAM. Abandono afetivo inverso pode gerar indenização. Disponível 

em:<https://ibdfam.org.br/noticias/5086/+Abandono+afetivo+inverso+pode+gerar+indeniza%C3%A7

https://ibdfam.org.br/noticias/5086/+Abandono+afetivo+inverso+pode+gerar+indeniza%C3%A7%C3%A3o#:~:text=JF%20%2D%20Diz%2Dse%20abandono%20afetivo,da%20seguran%C3%A7a%20afetiva%20da%20fam%C3%ADlia.
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A LEI DO CADASTRO POSITIVO E A (IN)EFETIVIDADE DA 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: O DIÁLOGO ENTRE O DIREITO 

À PRIVACIDADE E A REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Girelli Gonçalves  

COAUTORES: Louis Balbinote Girelli 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa analisar a nova Lei do Cadastro Positivo (Lei n° 12.414/2011), a partir da análise 

do consumidor adimplente e da informação de histórico de crédito. Tem como objetivos compreender 

os conceitos abordados pelo legislador, relacionados aos gestores e aos consumidores, a forma como 

ocorre a inclusão dos dados do consumidor no sistema e o procedimento de comunicação do cadastro. 

Para tanto, investiga-se a existência da proteção da privacidade do consumidor, prevista na Constituição 

Federal e no Código de Defesa do Consumidor, constatando-se que o direito à privacidade é um direito 

fundamental, devendo haver responsabilização nos casos em que ocorre a quebra de sigilo dos dados 

cadastrais. Justifica-se pela necessidade de retomar a análise sobre a efetividade da redução da taxa de 

juros após a aplicação do novo modelo de inclusão dos dados dos consumidores na Lei do Cadastro 

Positivo, após as alterações realizadas pela Lei Complementar 166. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor, os arquivos referentes à atividade de 

consumo não possuíam proteção alguma. Herman Benjamin descreve que “eram notórios os abusos 

imputáveis a essa modalidade recente de coleta, organização e prestação de informações sobre a 

idoneidade pessoal e financeira das pessoas” (2011, p. 414). 
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Insta salientar que o banco de dados é o conjunto de dados relativo a pessoa natural ou jurídica, 

armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de 

outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. Portanto, para que ocorra 

a inclusão dos dados cadastrais no banco de dados, as fontes, ou seja, quem administra operações de 

autofinanciamento, realiza vendas a prazo ou transações comerciais e empresariais que impliquem risco 

financeiro, podem registrar as informações citadas e enviar para o banco de dados, dispensando-se a 

autorização do consumidor (SILVA, 2019, p. 05), para que ocorra a concretização das informações.  

Os Cadastros dos consumidores recebem, aos poucos, informações provenientes de bancos, empresas 

e instituições financeiras, e são responsáveis pela prestação da informação ao consumidor sobre seu 

respectivo histórico. Posteriormente, havendo interesse do consumidor em participar do Banco de 

Dados, as empresas poderão analisar o cadastro como um todo, podendo realizar negociações no 

momento da solicitação de crédito.  

Observa-se  que “na prática, é provável que se observe um constante desrespeito ao direito de o 

consumidor ser alertado sobre a anotação a seu respeito” (SILVA, 2019, p. 10). Para que tais direitos 

fundamentais possam ser garantidos, a lei prevê a possibilidade de cancelamento do registro dos dados 

positivos (Artigo 5º, I, da Lei nº 12.414), cabendo aos gestores prestar todas as informações solicitadas 

ao cadastrado sobre o seus arquivos e confirmar o cancelamento do cadastro, entre outros (Artigo 6º, I 

e VI, da Lei nº 12.414).  

Evidente que a proteção dos dados do consumidor é extremamente importante, ademais, outro tópico 

que merece destaque é a efetiva redução da taxa de juros e o aumento da possibilidade de oferta ao 

consumidor, em contrapartida com a regulamentação e com a fiscalização dos órgãos públicos 

competentes. 

Primeiramente, a coleta, disseminação e análise de informações sobre os hábitos de pagamento 

facilitam a avaliação do risco de potenciais clientes, permitindo que os credores e os comerciantes 

estabeleçam preços, taxas de juros e condições de pagamentos para bons e maus pagadores. Além 

disso, os mesmos autores destacam que quando há transmissão dos dados dos consumidores, e quanto 

maior for o fluxo dessas informações, “maior a concorrência entre instituições financeiras e vendedores 

pelos bons clientes, o que se reflete em benefícios para os consumidores que habitualmente pagam em 

dia suas obrigações” (BADIN; DAMASO; SANTOS, 2011, p. 02). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se,que o banco de dados positivos beneficia tanto os fornecedores, de pequeno a grande porte, 

quanto os consumidores, além de garantir uma disciplina financeira aos consumidores. Desse modo, é 

necessário que ocorra a efetiva aplicação da Lei  n° 12.414/2011, e que os consumidores estejam cientes 

de seus direitos, para que o ocorra o chamado “ciclo sustentável de crédito e consumo”. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A SAÚDE PÚBLICA E O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO 

ALCOOLISTA E AO DEPENDENTE QUÍMICO PREVISTO NA LEI 

DE DROGAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Girelli Gonçalves.  

COAUTORES: Leonardo Bonafé Gayeski. 

ORIENTADOR: Vinicius Francisco Toazza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa analisar a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), a partir da compreensão do 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Tem como objetivos analisar as atividades 

de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas na rede 

pública de saúde, de modo que seja facilitado o tratamento primeiramente na esfera administrativa, 

garantido-se, assim, o direito à saúde.  

Para tanto, investiga-se o protocolo de atendimento para o tratamento do alcoolista e do dependente 

químico, constatando-se que deve existir uma rede de atendimento preferencialmente ambulatorial, e 

excepcionalmente a internação em unidades de saúde ou hospitais. Ademais, necessário analisar quais 

as formas de internação que facilitam o acesso ao tratamento administrativamente, antes mesmo de 

ingressar na esfera judicial. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Lei nº 13.840/2019 altera a redação da Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas, instituindo 

o SISNAD, que envolve políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, como menciona o 

Artigo 3º, Parágrafo 1º. Dentre outras providências, a lei prevê atividades de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, por meio de ações que atinjam toda 
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a população, através de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte e 

cultura. 

 Ainda, prevê um roteiro específico para o tratamento do usuário ou dependente de drogas, que deverá 

ocorrer em uma rede de atenção à saúde, dando prioridade ao tratamento ambulatorial, levando-se em 

conta o fato de que houve uma descriminalização relacionada ao uso de drogas, que passou a ser 

analisado sob a ótica de doença. Ademais, quando a internação se mostrar necessária ao dependente 

de drogas, essa só poderá ocorrer em unidades de saúde ou hospitais quando houver equipe 

multidisciplinar que realize o acompanhamento e desde que obrigatoriamente autorizada por médico 

registrado, nos termos do artigo 23-A da lei.  

Silva menciona que “fica evidente, assim, que a lei possui o nítido intuito de dar tratamento adequado 

àquelas pessoas, sejam elas dependentes ou apenas usuárias de drogas” (2016, p. 36). Além disso, por 

meio da alteração da Lei de Drogas, constata-se que “o Estado chama para si a responsabilidade de dar 

o necessário tratamento, vendo o usuário, e principalmente o dependente de drogas, como alguém que 

necessita de tratamento médico e psicológico” (SILVA, 2016, p. 36). 

A lei aborda dois tipos de internações aplicáveis aos dependentes de drogas: a internação voluntária, 

ou seja, com o consentimento do dependente, e a internação involuntária, por pedido realizado por 

familiar, após a orientação do médico responsável, bem como avaliação sobre o tipo de droga utilizada, 

o uso e a comprovação da impossibilidade de utilização de outros alternativas terapêuticas, como 

previsto no artigo 23-A, parágrafo 3º. Na internação involuntária, o prazo máximo é de 90 dias, período 

previsto para que ocorra a desintoxicação. 

Ademais, durante o atendimento do usuário ou dependente de drogas, devem ocorrer avaliações por 

equipe técnica multidisciplinar, de modo que se façam registros no Plano Individual de Atendimento 

(PIA) (Artigo 23-B), protocolo já previsto nas decisões judiciais, conforme anexo. Silva aborda que “a 

atenção ao usuário e ao dependente, bem como a seus respectivos familiares, sempre que possível, 

deve ser feita por equipe multidisciplinar” (2016, p. 37).  

Por fim, há possibilidade de buscar a intervenção judicial quando não for possível satisfazer a pretensão 

na esfera administrativa, como ocorre, por exemplo, quando não há ala específica pra internação de 

desintoxicação, quando houver demora na obtenção de tal vaga ou quando não há possibilidade de 

convencimento do usuário, salvo por força policial, entre outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito à saúde, defendendo o 

acesso a medicamentos e tratamento especializado para aqueles que precisam. A Lei de Drogas prevê 

um protocolo de atendimento ao alcoolista e ao dependente químico que facilitam o acesso a tal direito 

por meio da saúde pública, buscando-se a esfera judicial apenas como última alternativa. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ENSINO DE DIREITO CONSTITUCIONAL BÁSICO EM 

AMBIENTE VIRTUAL COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE CIDADANIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Eduarda Lopes  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Dra. Adriana Fasolo Pilati 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As inovações tecnológicas vivenciadas no cenário social contemporâneo proporcionam significativo e 

relevante espaço de compartilhamento de ideias através do ambiente virtual, ganhando a disseminação 

do conhecimento e notório avanço em sua ampliação. Em tal conjuntura, o fundamento da temática 

abordada no presente trabalho pauta-se na pertinência da abordagem do direito constitucional nas 

plataformas de transmissão de conhecimento em rede virtual. Assim, o presente trabalho visa, em 

âmbito geral, contribuir na promoção do conhecimento jurídico através da rede cibernética, bem como, 

em âmbito específico, elevar a relevância do direito constitucional em tal prática.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho foi desenvolvido através do método dedutivo e pesquisa bibliográfica, com a 

análise de obras doutrinárias pertinentes na abordagem da temática aqui explanada.  

A Constituição Federal de 1988 correspondeu aos anseios democráticos de uma população afetada por 

longos anos de ditadura no país, carregando a denominação popular de “Constituição Cidadã”.  FONTE 

NO SISTEMA AUTOR/DATA. Seu texto representa notório avanço na consolidação de direitos 

fundamentais, estabelecendo o devido tratamento especial. A democracia participativa, que foi 
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consolidade nesta Constituição, é efetivada através de garantias e deveres que significam constante 

desafio à esfera jurídica. 

Adentrando ao direito de cidadania, este (ESTE QUEM?)encontra no texto constitucional seu espaço na 

manutenção do Estado Democrático de Direito, atuando como um dos sustentáculos do bem-estar 

social. A inerente atribuição conferida ao indivíduo pelo direito em comento, demanda a devida 

compreensão deste quanto ao seu papel social, necessidade que deve ser abarcada e suprida na 

previsão constitucional da educação como ponto norteador na ativa participação coletiva. 

Em abordagem adequada ao espaço social contemporâneo, verifica-se que o ambiente virtual 

gradualmente passou a ocupar amplo e relevante espaço no convívio social. Nesse contexto, a 

interdependência entre informação e participação cidadã ganha uma alternativa para seu 

desenvolvimento, observada no cenário digital. Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Laura Nathalie 

Hernandez Rivera (2017, p. 601-616), manifestam-se relatam a importância da contribuição e fomento 

à participação social através da Internet, contando com o desenvolvimento paralelo de educação digital, 

através de políticas públicas fomentadoras do conhecimento, abarcando a compreensão do potencial 

transformativo da rede digital como instrumento ao exercício da cidadania e de direitos sociais, na pós-

modernidade. 

No mesmo sentido,  para Marília do Nascimento Pereira e Valéria Ribas do Nascimento (2016, p. 249-

267), o ambiente virtual, enquanto instrumento de participação política, possibilita a ampliação do 

debate social. Nesse contexto, a ruptura de barreiras na opinião cidadã e a aproximação dos cidadãos 

aos seus representantes pelas novas tecnologias da informação e comunicação, consolidam a formação 

de uma democracia digital a ser tutelada através da adequação do texto constitucional aos anseios de 

uma sociedade conectada em rede. 

EM consequência, considerando o amplo e gradual impacto das novas tecnologias no cenário social, 

contando com facilidade de acesso e interação, compreende-se a pertinência do fomento à criação de 

plataformas possibilitadoras de desenvolvimento e acesso ao conhecimento, no tocante ao ensino de 

direito constitucional básico, como uma ferramenta de concretização do direito fundamental de 

cidadania.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que o direito de cidadania, enquanto um dos pilares democráticos, deve ter seu 

exercício adaptado às transformações no palco social, figurando o ambiente virtual como uma 

ferramenta benéfica, na qual a facilidade de acesso e a interação podem ser utilizadas no 

estabelecimento de uma efetiva e ampliada participação social, com a disseminação do conhecimento 

pertinente em tal prática. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DE 

PERÍCIA: APONTAMENTOS SOBRE A PROFISSÃO DE PERITO-

CONTADOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana de Moraes de Castro.  

COAUTORES: Gabriel Ross Borniatti. Jéssica de Oliveira Santos. 

ORIENTADOR: Tagiane Graciel Fiorentin Tres. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Instrumentos normativos são fundamentais para o exercício adequado do profissional contábil, pois 

estabelecem orientações quanto à conduta profissional aceita e quanto à padronização dos 

procedimentos técnicos. A presente pesquisa tem como objetivo analisar as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) que discorrem sobre o exercício do perito-contador, descrevem assuntos como 

objetivo, estrutura e aplicação referentes ao Exame de Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil 

e definem regras e procedimentos a serem constatados pelo perito nos diversos âmbitos de atuação. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa,  bibliográfica e documetal. Conclui-se que a profissão 

de perito-contador tem seus aspectos relevantes normatizados e regulamentados, tanto para o 

profissional quanto para sua forma de atuação, sendo essencial seu conhecimento para a prestação de 

um serviço com qualidade e competência técnica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A perícia é uma das opções encontradas pelo contador para se especializar e, conforme Costa (2017, 

p.1) “perícia é a aplicação do conhecimento humano com a finalidade de desvendar algo que não está 

evidente”, ou seja, é a avaliação com a finalidade de concluir de forma clara os fatos. O contador que 

tiver interesse em seguir esta carreira deverá contemplar os requisitos estabelecidos nas normas 

profissionais. 
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A área de perícia possui três NBC, das quais duas são Profissionais (NBC PP 01 e NBC PP 02) e  uma 

Técnica (NBC TP 01). A NBC PP 01 estabelece critérios inerentes à atuação do contador na condição de 

perito; a NBC PP 02 descreve assuntos como objetivo, estrutura e aplicação referentes ao Exame de 

Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil; a NBC TP 01 define regras e procedimentos técnicos a 

serem observados nos trabalhos de perícia. 

 A NBC PP 01 conceitua perito como sendo o profissional regularmente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade (CRC) e profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria 

periciada. São exigências trazidas pela norma: a responsabilidade e zelo profissional, o sigilo, a educação 

continuada e a independência. 

Por sua vez, a NBC PP 02 prevê o exame de qualificação técnica necessário para seu exercício. O exame 

é feito pela Comissão Administradora de Exames, composta por indicações entre contadores com 

experiência na área de perícia. A aprovação consiste no acerto mínimo de 60% das questões. O 

candidato aprovado terá resguardado o direito ao registro no Cadastro de Peritos Contábeis. 

A única norma técnica prevista para a profissão é a TP 01, a qual trata perícia como o conjunto de 

procedimentos efetuados e destinados a coletar evidências de um fato ocorrido para repassar à 

instância decisória. A norma separa os tipos de perícia em: judicial, exercida pelo Poder Judiciário; 

arbitral, realizada nas câmaras arbitrárias; e voluntária, contratada pelo interessado ou por acordo das 

partes. 

A NBC TP 01 também traz aspectos do planejamento, fase da perícia que precede todas as averiguações, 

e seus objetivos de definir a dimensão dos procedimentos, identificar riscos, revisar fatos, certificar-se 

da legalidade e facilitar a execução do trabalho. Os procedimentos periciais que embasam o laudo são: 

o exame, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, a mensuração, a avaliação e a 

certificação. O laudo pericial e do parecer técnico-contábil são, em suma, documentos onde os peritos 

registrarão o substancial da perícia e as particularidades. O resultado final auferido deve ser 

demonstrado através de evidência obtida no processo de investigação do perito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa forma, conclui-se que a profissão de perito-contador é derivada da atuação do contador e tem 

suas particularidades, que englobam desde especificações sobre o profissional que irá atuar quanto a 

forma que deverá ser executado o serviço. Todos aspectos são regulamentados por órgãos 

responsáveis, como na NBC PP 01, que dispõe sobre o perito contábil, na NBC PP 02, que regulamenta 

o Exame de Qualificação Técnica e na NBC TP 01, que trata  de seus procedimentos específicos e forma 

de atuação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR: 

DOCENTE ABUSADOR E DISCENTES VÍTIMAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Galvan dos Santos.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O machismo está presente no Brasil desde sua colonização. O abuso dele advindo faz com que as 

mulheres se sintam impotentes, em qualquer âmbito, agravado no ambiente escolar e universitário, em 

razão de seu abusador, em geral docente, em uma escala hierárquica escolar ser superior a elas, 

discentes. Esse abuso pode ser evitado se escola, professores e alunos souberem como resguardar, 

garantir e proteger a dignidade de suas educandas. O presente trabalho constitui-se dos métodos 

dedutivo e de pesquisa bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O miscigenação brasileira se instituiu alicerçada no abuso sexual dos colonizadores às negras e índias, 

uma vez que os europeus presumiam ser superiores aos nativos, podendo assim usá-los da maneira que 

apetecessem (FREITAS; MORAES; SILVA; SILVA, 2018). Ainda hoje isso acontece, os homens 

veementemente inclinam-se a presumir que são superiores às mulheres, ou seja, o sexismo está 

enraizado na sociedade brasileira, considerando que o abuso sexual estava presente no Brasil 

precedentemente dele se tornar um país. Um dos exemplos que conseguimos apresentar acerca da 

misoginia existente, é o assédio sexual e moral que desenrola-se no ambiente escolar ou acadêmico, 

esse que é caracterizado por ser um local, prezumidamente, livre de perigo, para inúmeras meninas e 

mulheres, transforma-se um lugar de vulnerabilidade, uma vez que quem haveria de estar ali para 

salvaguardá-las acaba sendo quem “arranca” sua proteção, da forma mais cruel possível, abusando 

moral e/ou sexualmente de quem, na hierarquia escolar, é inferior a eles. Levando isso em 
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consideração, em numerosos casos de abuso nessa esfera as vítimas se calam e se amedrontam, por 

tratar-se de algo que seria capaz de “prejudicá-las”, e esse é um dos argumentos dos abusadores, que 

coagem suas vítimas sustentando que diminuirão suas notas, ou que ninguém acreditaria nelas por se 

tratarem de alunas, ou ainda, que a culpa é da vítima que “provocou”. As vítimas após sofrerem esses 

abusos, em excessivas vezes, portam traumas para toda a vida, sejam eles físicos ou psicológicos, se 

tornam uma bagagem a ser carregada e sempre relembrada. Outro aspecto a ser analisado é a posição 

da escola ou da universidade, no local onde essas vítimas e seus abusadores estão inseridos, essas que 

em inúmeros momentos acabam silenciando os ocorridos, ou não se importando com eles, em algumas 

oportunidades por falta de conhecimento sobre a questão ou por não ter ciência de como tratar desses 

casos na prática (FREITAS; MORAES; SILVA; SILVA, 2018). Todavia, essa, da mesma forma, não pode ficar 

impune caso silencie as vítimas e os ocorridos, uma vez que se assim ocorrer, progressivamente casos 

ocorrerão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A forma mais eficaz de combater abusos advindos de docentes é a realização de políticas públicas para 

o conhecimento geral da sociedade, além de criar entidades para a denúncia dos casos na própria 

comunidade escolar (FREITAS et al., 2018). O corpo docente deveria ser intelectualizado relativamente 

ao assunto, para além de saber como tratar, ser capaz de reconhecer quando uma estudante esteja 

sofrendo com isso. (ROSA, 2019).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FEMINISMO: A MULHER NO ESPAÇO DE TRABALHO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Galvan dos Santos  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Muito engajamento do movimento feminista resultou em conquistas. A Constituição Federal de 1988, 

é um exemplo disso, pois foi um progresso para as mulheres, tendo em vista seu Artigo 5º I, dispõe que 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Desde o século passado, a Constituição 

proclama que as mulheres têm os mesmos direitos e deveres que os homens. Partindo desse princípio 

não deveriam haver desigualdades no mercado de trabalho ou em qualquer outra esfera envolvendo 

gênero. Todavia, ainda há, e muita, desproporção entre gêneros, principalmente no mercado de 

trabalho, onde a mulher, tem os menores salários. Para a construção do presente trabalho utiliza-se o 

método dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Culturalmente, a mulher é vista como submissa ao homem, ou como inferior a ele. Entretanto, há muito 

tempo, inúmeras mulheres lutam contra esse julgamento, que menospreza o sexo feminino, 

inferiorizando-o. Com muito engajamento de várias gerações de feministas, o direito de voto, a 

participação familiar efetiva e o direito ao trabalho fora de casa representam conquistas. Todavia, 

apesar dos êxitos femininos da atualidade, a mulher ainda é minoria em altos cargos públicos e privados, 

ou seja, há uma discriminação explícita, tendo em vista que a maioria da população é composta por 

mulheres. Isso pode ser verificado, como por exemplo, na Câmara de Deputados, onde o número de 

deputadas eleitas em 2018 é inferior ao de deputados, foram eleitas 77 mulheres, e 436 homens 

(CHADE, 2018). Observa-se que mesmo com a lei que “reserva de 20% das legendas dos partidos para 

as candidatas mulheres” (CARNEIRO, 2003), a quantidade de mulheres que ocupam cargos públicos 

ainda é menore do que de homens, isso porque, muitas delas são usadas como “laranjas” nas eleições. 
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“Segundo o levantamento de Gatto e Wyllie, 35% de todas as candidaturas de mulheres para a Câmara 

dos Deputados na eleição de 2018 não chegaram a alcançar 320 votos" indicando que essas candidatas 

"sequer fizeram campanha, o que sugere que foram usadas apenas para cumprir formalmente a lei de 

cotas” (BBC Brasil, 2019). Além dos aspectos retratados, o movimento feminista tem mais uma vertente 

a qual está esforçando-se para alterar: a disparidade do salário entre homens e mulheres. Essa questão 

que, no momento, é uma das que mais pesam para a sociedade brasileira, onde a mulher, é quem, 

muitas vezes, acaba sustentando o lar. As mulheres acabam recebendo salários muito menores 

exercendo a mesma função que os homens: “Pesquisa realizada (...) com quase 8 mil profissionais 

mostra que elas ganham menos que os colegas do sexo oposto em todos os cargos, áreas de atuação e 

níveis de escolaridade pesquisados – a diferença salarial chega a quase 53%.” (G1, 2018). Incluído a isso, 

podemos citar a distinção do salário das mulheres negras, onde essa disparidade é ainda maior, porque 

além do machismo, ainda há o racismo, que, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade. 

As mulheres negras recebem menos que os homens negros e que as mulheres e homens brancos 

(CARNEIRO, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em toda a história o movimento feminista lutou e trouxe grandes conquistas no mundo todo. Todavia, 

as lutas e conquistas ainda demandam amplo engajamento da causa e políticas públicas que visem a 

igualdade em todos os aspectos, e a desconstrução do machismo, que culturalmente está enraizado na 

sociedade em que vivemos. Como manifestou Simone de Beauvoir (1908-1986) escritora, filósofa e 

feminista francesa: “Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite”.  

 

REFERÊNCIAS: 

BBC BRASIL. Candidatas laranjas: pesquisa mostra quais partidos usaram mais mulheres. 2019. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-4744672. 

CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. Estudos Avançados. São Paulo, 2003.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SUCESSÃO EM EMPRESA FAMILIAR A PARTIR DOS 

INTERESSES DA FAMÍLIA PROPRIETÁRIA: RESULTADOS 

PRELIMINARES  

 

AUTOR PRINCIPAL: Marieli Ferrari Roveda  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profa. Dra. Adm. Denize Grzybovki 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Campus Soledade 

 

INTRODUÇÃO: 

Sucessão em empresas familiares é tema recorrente nos estudos organizacionais brasileiros (MORAES 

FILHO; BARONE; PINTO, 2011) e sua relevância se dá pelos desafios de sobrevivência. Geralmente 

grandes empresas adotam estrutura de governança robusta (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 

2012), o que não é comum em pequenas e médias empresas. 

O objetivo do presente estudo, configurado como um estudo de caso único, é investigar os interesses 

dos membros das famílias proprietárias de uma pequena empresa familiar para compreender sua 

dinâmica e implicações no processo sucessório. Com base nesses dados será possível pensar e na 

sequência propor um plano de sucessão familiar aos gestores da empresa estudada.  

O estudo se justificam por estar sendo desenvolvido por uma acadêmica em processo de formação no 

curso de graduação em Administração da Universidade de Passo Fundo, uma instituição de ensino 

superior que toma para si a responsabilidade de contribuir com o desenvolvimento das organizações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no nível descritivo, caracterizado como um estudo de caso 

único, em fase inicial do processo de coleta de dados, que é a revisão de literatura. Os dados foram 

coletados em artitos científicos publicados na bases de dados nacionais e em livros sobre o tema e 
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tabulado manualmente em fichas bibliográficas. O processo de análise seguiu o método análise de 

conteúdo e a técnica análise categorial. As categorias analíticas foram definidas a priori, sendo : empresa 

familiar, ciclo de vida, sucessão na gestão, processo sucessório, família proprietária. 

Empresa familiar é um tipo de organização de difícil conceituação (MORAES FILHO; BARONE; PINTO, 

2011). Valores (familiares, culturais), fator hereditário, a dinâmica de três subsistemas (família, 

propriedade e gestão) e, em especial, a dinâmica da família por meio dos eventos naturais (morte, 

nascimento) e eventos sociais (casamento, separação, tamanho da família e perfil dos seus membros, 

outros) são algumas variáveis utilizadas pelos autores para compor o seu conceito de empresa familiar 

(GERSICK et al., 2006; MORAES FILHO; BARONE; PINTO, 2011). 

Devido a complexidade que envolve sua conceituação, a empresa familiar igualmente enfrenta desafios 

no processo scessório. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017) 

indica que a maioria dos negócios em funcionamento no Brasil são "familiares” e de pequeno porte, ao 

mesmo tempo em que o IBGE (2020) indica que o maior índice de mortalidade encontra-se nesse 

estrato. 

Com base na descrição de Greiner (1986) sobre a evolução e revolução no desenvolvimento das 

empresas familiares, tais dados estatísticos da realidade brasileira indicam a necessidade do processo 

sucessório ser pensado pela família empesária, em especial quando se trata de família multigeracional, 

a exemplo do Grupo Randon (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2012). A continuidade do negócio, 

após a geração dos fundadores é possível, mas o herdeiro/sucessor precisar ter perfil profissional, deter 

conhecimentos específicos do negócio da família e estar apto para o exercício do cargo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A sucessão em cargos de gestão nas empresas familiares tem um significado importante no ciclo de vida 

das empresas familiares. De igual forma, o tamanho e a dinâmica da família proprietária define o grau 

de complexidade no processo sucessório em cargos de gestão. O plano sucessório é a ferramenta de 

gestão que orienta as decisões do(s) fundador(es) em relação a inclusão ou não de herdeiros na empresa 

familiar.  
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OLIVEIRA, J. L.; ALBUQUERQUE, A. L.; PEREIRA, R. D. Governança, sucessão e profissionalização em uma 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LEI N.º 13.769/2018: A NECESSIDADE DE CONTER O ESTADO 

DE COISAS INCONSTITUCIONAL FRENTE ÀS SITUAÇÕES 

EXCEPCIONALÍSSIMAS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Maríndia de Oliveira Schneicer  

COAUTORES: Bruna Andrieli Gonçalves 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante do constante e crescente índices de encarceramento feminino no país, principalmente em delitos 

envolvendo entorpecentes, de modo a atender os preceitos do Marco Legal da Primeira Infância e 

calcada nos ditames do HC Coletivo n.º 143.641/SP, a Lei nº 13.769/2018 legislou sobre a progressão de 

regime diferenciado, bem como ampliou e facilitou a conversão da preventiva em domiciliar para 

mulheres gestantes/puérperas ou mãe de crianças ou de pessoas portadoras de deficiência.  

O HC em questão indicou a existência de situações excepcionais que desautorizariam a conversão da 

preventiva em domiciliar, sem contudo, relacionar quais seriam estas situações, razão pela qual também 

a legislação mencionada também deixou de positivar quais seriam estas situações condicionando esta 

conversão à dois fatores de ordem objetiva. 

A possibilidade de julgamento incumbido de critérios subjetivos pode resultar em brechas para a não 

aplicação dos benefícios da legislação em prol da população beneficiada 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A inserção do público feminino no cárcere possui vinculação direta com a política de guerra às drogas, 

posto que delitos da lei de drogas são os que majoritariamente encarceram mulheres, com indicativo 

de “que o aparato punitivo do Estado encontra-se voltado para a repressão a determinados tipos de 
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crimes (a saber: crimes patrimoniais e crimes ligados ao tráfico de drogas) e ao encarceramento de 

determinados grupos sociais)” (INFOPEN, 2016, p. 53).  

As questões envolvendo a situação das pessoas presas sempre suscita diversos debates em razão das 

péssimas condições propiciadas a esta população, sendo que tais questões se acentuam quando se trata 

do público feminino, em especial relevância de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças. 

A este segmento específico da população carcerária são positivados direitos e preceitos básicos, 

contudo, no campo prático da eficácia, não é esta a realidade vivenciada.  

Diante do verificado Estado de Coisas Inconstitucional, resumido, brevemente como “fracasso 

generalizado de políticas públicas que, causado pelo bloqueio do processo político ou institucional, 

resulta em violações massivas de direitos humanos” (MORAES, 2017, p. 655), bem como de modo a 

efetivar os preceitos direitos tanto às mulheres gestantes/mães quanto para a pole, o aparto judicial 

movimentou-se no sentido de proporcionar o desencarceramento, através de institutos diversos da 

prisão em estabelecimento penal. 

A Lei n.º 13.769/2018 legislou sobre benefícios em sede de execução penal, bem como em sede de 

cautelares diversas da prisão, positivando a prisão domiciliar em substituição da prisão preventiva.  

O HC Coletivo n.º 143.641/SP, considerado o precursor da necessária substituição da preventiva em 

domiciliar para este segmento específico, deixou claro a existência de situações excepcionalíssimas que 

desautorizam tal conversão, sendo, contudo, identificar e arrolar quais seriam essas situações 

impeditivas.  

A interpretação no caso a caso varia de grau de jurisdição, Estados e até mesmo Câmaras de um mesmo 

tribunal, em suma, quando do enfrentamento de casos práticos em relação à lei de drogas, diante da 

possibilidade de análise subjetiva, conforme o próprio HC anteriormente citado, abrindo brecha para 

entendimentos diversos da finalidade da legislação mencionada, insculpido, deveras, por julgamentos 

morais e/ ou moralistas do aplicador da lei.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As benesses promulgadas pela Lei n.º 13.769/2018, devem ser aplicadas, substituindo a prisão 

preventiva pela domiciliar, sendo que tal benefício auxiliará na contenção do ECI, por meio do 

desencarceramento.  Inobstante, existem situações excepcionalíssimas que devem desautorizam a 

aplicação de tal benesse, sendo necessário, por outro lado, a identificação destas situações por meio de 

um rol taxativo, as quais devem ser positivadas através do competente procedimento legislativo. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FAKE NEWS E COVID-19: OPINIÃO E SAÚDE PÚBLICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Marlon Dai Prá  

COAUTORES: Janaína Rigo Santin 

ORIENTADOR: Janaína Rigo Santin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Se há algumas décadas alguém escrevesse sobre um vírus que se espalha rapidamente ao redor do 

mundo, vitimando centenas de milhares de pessoas em poucos meses, que tal fenômeno iria causar 

transtornos nos mais diversos setores da economia e iria paralisar o funcionamento de escolas, 

universidades, restaurantes, que iria causar um colapso no sistema de saúde e impactar diretamente na 

vida de todas as pessoas, sem exceção, poderíamos atribuir tais características a uma obra de ficção, 

nos moldes de Aldous Huxley, George Orwell ou Philip K. Dick. No entanto, evidentemente, trata-se de 

um cenário real que afetou o mundo todo no início de 2020 com a pandemia do Covid-19. Trata-se ainda 

de uma questão de saúde pública somada à opinião pública na qual todos estão expostos aos perigos 

do vírus e das informações falsas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste cenário bastante complexo, permeado por incertezas nas mais diversas esferas da vida cotidiana, 

a construção do saber e da disseminação dos saberes se mostra ainda mais imprescindível. Desde os 

meios alternativos encontrados para superar o distanciamento e seguir os cronogramas de ensino como 

a busca incessante por novas tecnologias, por medicamentos e diferentes maneiras de encarar o vírus 

em si e remodelar a sociedade de modo geral. Destaca-se neste sentido a importância dos dados, das 

pesquisas e da divulgação de informações essenciais para o enfrentamento da pandemia. No entanto o 

que se observa é que à medida em que muitas pessoas e instituições se mobilizam tentando promover 

estes subsídios há, na contramão, um grande aparato responsável por criticar e desdenhar a ciência, 

por fazer o desfavor de criar e disseminar informações falsas a respeito de tratamentos e medicamentos 

sem nenhuma eficácia comprovada, colocando muito mais vidas em perigo. Neste contexto, de acordo 
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com Fabrício Silveira (2020), "tão perigoso e intratável quanto o covid-19 é a ignorância e a 

desinformação epidêmicas com que temos enfrentado o vírus. Ao medo puro e simples, à ausência de 

uma estrutura suficiente do sistema de saúde, soma-se então a desorientação cognitiva, o que só 

embaralha ainda mais nossa capacidade de reagir com precisão." 

É necessário enfatizar, no que tange ao coronavírus, que se trata de uma questão de saúde, não apenas 

local, mas global, portanto as informações acerca do assunto devem ser tratadas com extrema 

seriedade. O uso de máscaras, o distanciamento social, os cuidados, os sintomas, o tratamento, todos 

os aspectos relacionados demandam atenção. No entanto há quem prefira tratar do assunto como uma 

“gripezinha”, como o presidente Jair Bolsonaro, e assim fazer com que muitas pessoas ignorem os fatos, 

ignorem os cuidados e, consequentemente, se exponham ao risco de contaminação e proliferem a 

transmissão do vírus. 

A partir desta conjuntura, cabe aqui observar, sob o prisma do direito à informação, como tais 

comportamentos, seja por parte do representante do poder Executivo, seja por parte de cidadãos 

comuns que produzem e distribuem conteúdo prejudicial não apenas à opinião pública, mas também à 

saúde da população. Dessa forma, de acordo com Boaventura de Souza Santos (2020, p. 22) “o tempo 

político e mediático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se apercebe dos riscos que 

corre”, e é neste aspecto que a relação com a mídia e as informações precisa ser repensada e 

reconstruída diariamente, visando evitar prejuízos maiores, enquanto, de acordo com Alain Badiou 

(2020), perceberemos que “as chamadas ‘redes sociais’ mostram mais uma vez que são […] um lugar de 

propagação de paralisia mental orgulhosa, de boatos fora do controle, da descoberta das ‘novidades’ 

antediluvianas, quando não passa de simples obscurantismo fascista”.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante deste contexto, percebemos que diante de um cenário ficcional, no distópico 1984, Orwell 

orientou seus leitores sobre “a retórica hipnótica dos pronunciamentos governamentais” (RICKS, 2019, 

p. 264), entretanto, mais do que nunca, é preciso ter todo o cuidado no que diz respeito aos discursos 

que distorcem fatos e prejudicam a todos. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO NA RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS E O PAPEL DO MEDIADOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus Ferreira.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A mediação, instituída no âmbito jurídico como instrumento orientador para casais prevenirem e 

resolverem conflitos advindos das relações interpessoais, conserva que a comunicação entre as partes 

conflitantes seja realizada por meio do exercício da palavra, através de um terceiro, o mediador. 

O mediador possui competência para conduzir e facilitar o diálogo entre as partes que conflitam, 

buscando uma comunicação e identificação dos interesses em comum das partes. Assim, a partir do 

momento que os conflitantes dialogam e identificam seus interesses em comum eles definem qual seria 

a melhor solução para o próprio caso. 

Portanto, este resumo busca apresentar as características da mediação do ponto de vista jurídico, como 

forma mais eficiente e pacífica para satisfazer os interesses das partes litigantes, como preconiza o texto 

constitucional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na percepção de Carlos Alberto de Salles, quanto à natureza jurídica da mediação de conflitos, “[...] 

trata-se de um mecanismo consensual, uma vez que nasce do acordo entre as pessoas envolvidas no 

conflito para a contratação de um terceiro. Informal, visto pressupor regras flexíveis de acordo com as 

vontades” (2020, p. 168). 
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A mediação, amparada pela legislação processual, está fundamentada na redação do artigo 165 do 

Código de Processo Civil “Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento 

de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição”. Dessa forma, percebemos 

que a legislação incentiva à realização da audiência preliminar de mediação, para a maioria dos litígios, 

e que ocorra nos centros judiciários de soluções consensuais de conflitos. 

Igualmente, a Lei nº 13.140/2015, conhecida como a Lei de Mediação, em seu artigo 1º, determina que 

“Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública”. Assim, dispõe que a mediação tem 

como objetivo a resolução de conflitos, podendo ser entre particulares, bem como na esfera 

administrativa do poder público. 

Ainda, o parágrafo único da referida lei, dispõe que “Considera-se mediação a atividade técnica exercida 

por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula 

a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. Nesse sentido, o mediador tem 

o dever de agir com imparcialidade, ficando restrito ao poder de decisão. 

A atividade profissional de mediador também encontra amparo na Lei nº 13.140/2015. Inicialmente, o 

artigo 4º refere que “O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes”. Assim, tanto 

os mediandos, como o poder judiciário, poderão definir a escolha do profissional que irá realizar a 

solução do conflito entre as partes. 

Igualmente, o parágrafo 1º determina que “O mediador conduzirá o procedimento de comunicação 

entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito.” Ou seja, 

o mediador possibilita a comunicação, viabilizando que os mediandos exponham suas emoções e 

sentimentos num local de maneira respeitosa entre si. 

Para Luis Alberto Warat, é imprescindível considerar que instituir a medição nas práticas sociais, 

caracterizam um dispositivo “[...] de realização da autonomia, da democracia e da cidadania, na medida 

em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomadas de decisões sem a 

intervenção de terceiros que decidem pelos afetados por um conflito” (1998, p. 5). Nessa lógica, 

podemos considerar que a mediação se manifesta como a melhor forma de efetivar a autonomia, a 

democracia e a cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa forma, é perceptível a necessidade da inserção da mediação no âmbito da resolução de conflitos, 

como forma de orientar a relação parental e estabelecer de forma harmônica o melhor procedimento 

a ser tomado, para que as partes envolvidas no litígio resolvam da forma mais conveniente e pacífica 

possível. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA O 

TRATAMENTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus Ferreira.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A busca pela resolução de conflitos dentro da área familiar vem crescendo de forma incessante. 

Caracterizado como um dos principais fatores determinantes para a existência do litígio, a dissolução 

do casamento, muitas vezes, gera impactos traumáticos, tanto para os genitores, como para os filhos, 

trazendo uma sensação de descaso, desprezo e até mesmo infidelidade. 

No âmbito familiar, a separação e o divórcio tornaram-se comuns no meio social, por uma série de 

situações, por vezes de discussões, brigas e conflitos familiares que levam o casal à ruptura da vida 

conjugal. Além disso, um convívio desarmonioso e perturbador no relacionamento entre os pais trazem 

significativas consequências aos filhos. 

Dessa forma, este resumo pretende apresentar a mediação familiar, como mecanismo eficaz para 

solucionar conflitos advindos da dissolução conjugal e as reais consequências sofridas pela criança e 

pelo adolescente após a separação dos pais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A mediação surge como um instrumento orientador para os casais prevenirem conflitos advindos das 

relações interpessoais, tendo em vista que a comunicação entre eles seja realizada por meio do exercício 

respeitoso da palavra. 
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Dessa maneira, priorizar a inserção do instituto da mediação para resolver litígios entre as partes 

conflitantes instiga o diálogo, possibilitando que os genitores deem a exata importância à solução do 

fato, de maneira eficaz e mais favorável possível. Na medida em que as partes mantem a comunicação, 

eles também constatam que o mais importante é atender os interesses da criança e do adolescente 

(TARTUCE, 2019, p. 199). 

A separação dos genitores não pode acarretar na separação destes com os filhos. Pois, dispor de mais 

de um lar, geralmente é mais satisfatório para os filhos, do que ter apenas um, pois dá a garantia de 

que são adorados e amados. No momento em que este direito não é assegurado pelos pais, compete 

ao Estado o dever de interceder, tornando fundamental a atuação de profissionais capacitados e 

preparados, que possam intervir primordialmente para evitar a ruptura dessas relações parentais (DIAS, 

2019, p. 2). 

No entendimento de Humberto Dalla Bernardinha de Pinho, o mediador “[...] com sua escuta ativa e 

por meio de um discurso inclusivo e participativo, convida os mediandos a visitarem o mapa mental do 

outro, a fim de que possam compreender melhor a posição alheia e avançar em busca do consenso” 

(2019, p. 122). 

Na concepção de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, “o mediador tem uma formação 

multidisciplinar para atender diversos propósitos. Muitas vezes ele já transita na área jurídica, mas essa 

está longe de ser uma vertente obrigacional” (2018, p. 110). 

Ademais, esclarece Rozane Cachapuz que a aplicação da mediação nos conflitos inerentes à dissolução 

conjugal “[...] tem conseguido atingir sua finalidade através de acordos ou de direcionamento para uma 

separação consensual. Com isso ganha a sociedade e principalmente o ser humano que permanece com 

sua estrutura familiar” (2003, p. 12).  Assim sendo, a mediação tem atingido os resultados esperados, 

em inúmeros ramos do direito, garantindo que o núcleo familiar permaneça com seu alicerce protegido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Visto como um meio alternativo, a mediação possui todas as características necessárias para ser 

considerada a forma mais eficiente e pacífica para satisfazer os interesses das partes litigantes, visando 

à proteção da criança e do adolescente, possibilitando que as partes, através do diálogo, deem a exata 

importância à solução do fato. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

QUE A LEITURA CRÍTICA ESTEJA COM VOCÊ: 

A BANALIDADE DO MAL E A OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE 

IMPLÍCITAS NO STORYTELLING PUBLICITÁRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Matheus da Rosa Cavalheiro   

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Me. Vinícius Rauber e Souza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ver, ouvir e ler histórias é encantador. Fazer parte de uma, pode ser ainda mais convidativo. Uma boa 

história é um elemento de persuasão tão forte que virou arma de guerra. Os discursos e propagandas 

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial são exemplos disso.  A narrativa é o fio condutor de um 

storytelling, é o que segura a atenção do público e pode influenciar na sua tomada de decisão. Mas será 

que os argumentos de persuasão de um storytelling publicitário, podem transcender o bem e o mal? 

Poderia um storytelling banalizar o mal a e utilizar a imagem de um vilão e seu desejo obcecado pelo 

poder como elemento persuasivo? Assim nasceu este experimento, questionando-se de como a 

imagem de Darth Vader, pode ser associada de forma positiva por um público. Com uma metodologia 

gamificada e aplicada por meio de um formulário on-line, buscou-se compreender se há uma leitura 

crítica de um grupo de fãs ao ver e ao participar de uma história que traz em sua narrativa um mal 

banalizado.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia desenvolvida para este trabalho usou como referência o Experimento de Milgram 

realizado nos anos 1960. Foi aplicado um formulário em formato gamificado a um grupo de pessoas, 

com uma narrativa storytelling. Cada um dos 26 participantes pôde tomar suas próprias decisões e 
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escolher o caminho que desejavam seguir. A captação dos participantes foi pelo Instagram, onde quem 

interagiu com uma publicação foi convidado a participar, pois demonstravam conhecimento sobre a 

história contada na franquia Star Wars. Após eles aceitarem a participar da pesquisa cada um recebeu 

um link de um formulário dividido em três etapas. A primeira introduziu o tema. Foi perguntado aos 

participantes qual seu personagem favorito na franquia Star Wars e apresentado o vídeo The Force 

(www.youtube.com/watch?v=2zwMWLE9fBU) da Volkswagen, onde Darth Vader é interpretado por 

uma criança. Na segunda etapa, os participantes adentraram na narrativa ao receber um personagem e 

iniciar jogo proposto pelo experimento. O que eles não sabiam é que o personagem era sempre Darth 

Vader. Após informar ao participante o personagem que o ele ganhou, ele era contextualizado na 

narrativa com um prólogo. “É um período de guerra. Você precisa liderar o exército de Stormtroopers 

contra os ataques de rebeldes que buscam roubar os planos da ascensão do Império Galáctico”. A partir 

daí, cada um escolhia os caminhos que o Império deveria tomar. No formulário gamifiado, uma situação 

aparecia descrita sempre com quatro opções de ação a ser tomada, sendo que era necessário precisava 

escolher uma delas para dar sequência. Destas as quatro opções uma sempre estava presente “sair do 

jogo”, o que encerraria a participação e levaria a pessoa para a terceira e última parte do formulário. 

Ao optar por qualquer outra das três opções, o participante avançava de fase, tomando decisões que 

acarretavam, mesmo que de forma fictícia, em atos banalizados, ocasionando mortes e destruição de 

um grupo em específico. Ressalta-se que sempre havia a possibilidade de não fazer parte deste jogo de 

caça e extermínio, bastava o participante optar por sair do jogo em qualquer momento (figura 1). 

Ao finalizar a segunda etapa, ou selecionar a opção “sair do jogo” durante uma das fases, os 

participantes eram direcionados para a última parte da pesquisa. A confrontação das decisões tomadas 

no jogo e a comparação às atitudes Nazistas durante o Holocausto revelou a proximidade ideológica do 

Império Galáctico com a Alemanha Nazista (figura 2). Foi então que teorias de banalidade do mal de 

Hannah Arendt e a de obediência à autoridade se tornaram evidentes. Teriam os participantes feito 

uma leitura crítica durante o jogo, mesmo que eles sejam apenas fictícios? O que os leva a sair do jogo 

ou obedecer a regras cegamente? Uma história pode ter uma autoridade tão forte quanto a de um líder 

totalitarista.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O objetivo deste experimento era despertar uma reflexão crítica e social. Ao ver, ouvir e ler histórias e 

muitas vezes não se percebe a força que um storytelling possui. Isso ficou explicito na análise dos 

resultados. Desenvolver gatilhos de reflexão faz parte do papel de um publicitário e compreender como 

um público reage a um storytelling ajudará na construção de futuras histórias publicitárias. 
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ANEXOS 

Figura 1 – Formulário gamificado 

 

Fonte: Formulário do experimento realizado  
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Figura 2 – Comparação Império e Nazismo 

 
Fonte: Formulário do experimento realizado 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIREITO E ECONOMIA: PARÂMETROS PARA A 

JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Matheus Helfer Cardoso  

COAUTORES: Lucas Parizzi Bernardi 

ORIENTADOR: Karen Beltrame Fritz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O direito à saúde está previsto na Constituição Federal de 1988 como um direito público subjetivo 

inalienável, que deve ser garantido pelo Poder Público lato sensu, com escopo nos princípios da 

universalidade, assistência integral e gratuidade. Isso porque, entendeu o legislador constituinte que a 

saúde é indissociável do direito à vida, e merece receber a tutela protetiva estatal, através de políticas 

públicas efetivas. Dessa forma, está subordinado à autoaplicabilidade prevista no art. 5º, § 1º da Carta 

da República e, por este motivo, legitima a atuação da tutela jurisdicional para que seja integralmente 

respeitado e garantido. Nesta esfera, a Constituição Federal garante, de maneira salutar, não só o direito 

à saúde, mas também o direito de exigir dos entes estatais o efetivo cumprimento da sua obrigação. 

Contudo, frequetemente, os entes federados alegam escassez de recursos financeiros, com base na 

reserva do possível,  para eximir-se desta responsabilidade constitucional.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

É justamente na ausência do cumprimento rígido da norma constitucional que se expressa o processo 

de judicialização. Os problemas da efetividade na prestação estatal quanto aos serviços de saúde não 

se encontram, propriamente, em situações de caráter teleológico, nem nas linhas de um código, 

doutrina, jurisprudência, ou da própria Constituição; e sim nas situações concretas onde nem tudo o 

que é desejável e merecedor de ser perseguido é realizável. 

A judicialização das Políticas Públicas, do ponto de vista de um Estado de Direito, jamais poderia ser 

considerado negativo. Contudo, as consequências desse processo podem ser desinteressantes, não 
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somente para as pessoas e entidades envolvidas nos processos particulares, mas para todo um corpo 

social que tem de arcar com os gastos e a imprevisibilidade da prestação jurisdicional, frutos da 

proliferação de decisões que não parecem encontrarem balizas eficientes para sua padronização. 

Logo, por vias de evitar o procedimento moroso e custoso da tutela jurisdicional, que reconhecerá o 

direito pleiteado, exigir-se-ia apenas a vontade política do legislador e administrador em remanejar o 

orçamento àquilo que necessariamente importa e é determinado pelos preceitos da Carta Política, por 

fins de tutelar o direito à saúde de forma integral já na própria esfera administrativa, ou, caso contrário, 

o Estado-juiz, independentemente de uma “reserva do possível” o garantirá através de uma sentença 

condenatória.  

A teoria da reserva do possível, muitas vezes utilizada pelos Entes federados para desviar-se do 

cumprimento da prestação positiva do direito à saúde, sustenta que, comprovada a incapacidade 

financeira objetiva do Estado, deste não se poderá razoavelmente exigir a obrigação, em razão do 

referido limite material. Porém, a captação de tributos nunca cessa, de sorte que os recursos estatais 

jamais serão totalmente exauridos, o que há, na verdade, é o limite legal, denominado de orçamento 

público. Assim, em verdade, o que ocorre não é a exaustão do dinheiro público, mas a opção política do 

legislador/administrador em não tutelar determinado direito através do sistema orçamentário.  

De tal maneira, por mais que possam parecer válidas as alegações acerca das restrições no orçamento, 

reitera-se, que as normas constitucionais estão no plano do ser, e não apenas no dever-ser. Assim, não 

é facultado ao agente estatal a possibilidade ou não de garantir materialmente a eficácia do direito à 

saúde, visto que, se isso ocorresse, estar-se-ia negando a efetividade da norma fundamental, solapando 

garantias que são dever do Estado.  

Aliás, considerando a dimensão política da jurisdição constitucional, não poderiam as cortes se 

eximirem de sua responsabilidade de tornar efetivos os direitos sociais que se identificam– enquanto 

direitos de segunda geração – com as liberdades positivas ou concretas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, há responsabilidade direta do Estado frente a efetivação do direito à saúde. Alegar, 

simplesmente, obstáculos materiais para o cumprimento da obrigação prestacional não é suficiente, é 

preciso ir além. O planejamento feito com a verba pública deve observar com primazia direitos sociais 

para fornecer a eles efetividade necessária, de modo a garantir a dignidade do cidadão, visto que sua 

mera existência no texto constitucional não faz sentido senão para que sejam respeitados. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INCORPORAÇÃO DE PRINCÍPIOS SUSTENTÁVEIS NO 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO FUTURO. 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Milena Albrecht Silveira  

COAUTORES: Amanda De Marco e Thalia Marchiori 

ORIENTADOR: Carla Portal Vasconcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante dos atuais desafios encontrados em nosso modelo de cidade existente, agravados pela pandemia 

do coronavírus, a população se depara em analisar os fatores e estratégias utilizadas por seus 

representantes e construtores da cidade no desenvolvimento da qualidade de vida de seus habitantes. 

Instigados pelo novo cenário, principalmente da América, teve-se como objetivo, no âmbito do 

desenvolvimento de uma proposta de expansão urbana, a análise e a construção de diretrizes, que 

tornassem nossas cidades sustentáveis, tecnológicas e inteligentes através do parcelamento do solo 

como um exercício de projeto.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Contrariando o modelo da cidade americana do pós guerra, emergiu nos dias atuais uma nova tendência 

mundial de cidades compactas. Estando de acordo com os 17 objetivos para o desenvolvimento 

sustentável da ONU, busca-se também tornar as cidades sustentáveis através de fatores teoricamente 

conhecidos, porém pouco vistos em prática no continente americano. 

Ao contrário do que acreditava-se no fim do século XX, melhorar a qualidade de vida é hoje um dos 

primeiros passos para atrair novos moradores e gerar empregos (SPECK,2016). Tendo em vista esse 

objetivo, são debatidos fatores e estratégias correspondentes, nomeadamente, a criação de uma cidade 

sustentável. 
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Segundo Rogers (2015), “as cidades deveriam ser vistas como sistemas ecológicos e planejadas 

pensando no gerenciamento do uso de recursos. Portanto, questões ambientais devem ser tratadas 

juntamente de questões sociais, pois políticas de meio ambiente melhoram a qualidade de vida”. 

Investimentos em transporte público e transportes alternativos e a criação de uma cidade caminhável, 

são diretrizes que incentivam o modelo de cidade densa e compacta, proporcionando maiores 

benefícios ecológicos, econômicos e sociais. 

Para atrair empresas e garantir o desenvolvimento econômico de um local, Gehl (2013) acredita que, é 

necessário criar uma cidade que tenha potencial para tornar-se atrativa, quando mais pessoas sintam-

se convidadas à caminhar, pedalar ou permanecer nos espaços da cidade haverá mais olhos nas ruas e 

um maior incentivo para acompanhar os acontecimentos ao seu redor. 

Sendo assim, a criação de uma cidade caminhável, por exemplo, é fundamental e deve considerar 

aspectos além da organização das calçadas e dos espaços públicos. É essencial, dar importância ao seu 

tecido urbano (SPECK,2016). 

O desenvolvimento do tecido urbano de uma cidade sustentável pode ser baseado no princípio da 

serendipidade, que constitui o papel do acaso nas descobertas. Permitir acasos e surpresas, encontros 

improváveis e estimular a curiosidade estabelece um caráter de qualidade de uma cidade caminhável 

(VIVANT, 2012). 

Outro fator definitivo em uma cidade, segundo Vivant (2012), é a implantação dos equipamentos 

urbanos. Entretanto quando não há projeto específico, essas ferramentas de reestruturação urbana são 

arriscadas, pois se inserem sem uma conexão com a história local ou uma política cultural. A 

implantação de equipamentos urbanos que deem significado ao local transformam-no em um lugar de 

memória e história, construindo uma comunidade, criando uma nova centralidade para essas pessoas 

e contribuindo para a reabilitação histórica da cidade.  

Vivant (2012) ainda cita que, “esse senso de comunidade é essencial, pois evita a homogeneização dos 

modos de fazer e das paisagens urbanas produzidas, o que acarretaria na seleção socioeconômica, 

ocasionada pela gentrificação, incentivando a privatização e a apropriação dos espaços pelas classes 

mais abastadas da população”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O planejamento de uma cidade sustentável vai muito além de qualquer um desses fatores, é preciso 

vivenciar a rotina de quem vai ocupa-la, afim de entender as necessidades da população, e junto dela 

planejar espaços caminháveis, permeáveis e atrativos, fazendo com que a cidade não seja apenas densa 

e compacta, mas cativante. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E CONDUÇÃO DA 

PANDEMIA: COMO O GOVERNO BRASILEIRO SE POSICIONA 

NESSA ESFERA E QUAIS AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS AOS 

LÍDERES MUNDIAIS NO COMBATE IRRESPONSÁVEL À COVID-

19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathália Debiasi Salvi  

COAUTORES: Profa Dra. Patricia Grazziotin Noschang 

ORIENTADOR: Profa Dra. Patricia Grazziotin Noschang      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Durante o contínuo combate à pandemia da COVID-19, tornou-se imprescindível a cooperação entre os 

Estados (princípio expresso no artigo 4º, IX da Constituição Federal de 1988). Consoante a fala de 

António Guterres (atual Secretário-Geral da ONU), “Responsabilidade compartilhada, solidariedade 

global: respondendo aos impactos socioeconômicos da COVID-19”. No entanto, o governo brasileiro se 

mostra contrário, através de suas ações e discursos, a esse princípio internacional tão essencial para 

salvar a vida de milhares de pessoas nesse momento lamentável. Por conseguinte, é imperioso 

apresentar essa situação, de forma clara e transparente, à sociedade civil a fim de que os cidadãos 

brasileiros estejam realmente informados sobre o plano de contingência do governo ao enfrentamento 

da pandemia e, ademais, discutir a responsabilidade dos representantes em âmbito mundial. 

Este resumo foi desenvolvido pelo método de abordagem dedutivo e de procedimento bibliográfico.   
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DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com Ernesto Araújo (ministro de relações exteriores), a liderança do combate à COVID-19 

tem de ser dos países, pois não existem realidades globais e cada país tem consciência sobre sua própria 

situação e, portanto, a OMS não deve se sobrepor aos países. Todavia, é irretorquível que um governo 

sozinho não tem capacidade e informação suficiente para combater o novo Coronavírus. Em 

consonância com Muzzuoli (2020): 

"A Covid-19 colocou a globalização de joelhos. [...] Temos que ter em mente um novo patrimônio 

comum da humanidade. Cooperação e diálogo é tudo que o Direito Internacional deseja". 

Outrossim, giza-se que a Direção Executiva da OMS é formada por profissionais tecnicamente 

qualificados na área da saúde. Inclusive, conforme Accioly, Silva e Casella (2014, p. 515) compete a OMS 

"erradicar as epidemias e endemias; auxiliar os governos; coordenar atividades internacionais em 

matéria de saúde", entre outros. Logo, seria extremamente errôneo e, mormente, perigoso não seguir 

suas orientações. 

Nessa conjuntura, já existem críticas em relação à atuação e responsabilidade dos governos nas suas 

decisões. Inclui-se alguns exemplos: confinamentos tardios, falta de testes, minimização da pandemia, 

incentivo ao uso de medicamentos não-aprovados cientificamente. No Direito Internacional Público, os 

sujeitos plenos, Estados e Organizações Internacionais, podem ser responsabilizados por ação ou 

omissão. Logo, países como a China que publicou sobre o novo vírus tardiamente, Espanha que 

demorou para proibir grandes reuniões, Reino Unido em que o Primeiro-Ministro demorou a se 

conscientizar e Brasil em que o presidente minimizou a doença em diversas ocasiões podem ser 

responsabilizados pela disseminação da doença e, até mesmo, por crime contra a humanidade.  

Com a pandemia da COVID-19, o mundo está se deparando com desafios. Poucos leitos, questões 

trabalhistas, medidas provisórias, liberdade individual do cidadão versus segurança da comunidade, 

desequilíbrio entre os poderes estatais, crise econônimca, reabertura do comércio, desentendimentos 

políticos, são apenas alguns exemplos dos óbices enfrentados pelos Estados nesse cenário. No Brasil, a 

situação se encontra ainda pior, pois há uma disparidade lastimável entre o presidente e o ministro da 

saúde o que torna tudo mais lento e, além disso, causa uma dubiedade na população, pois não sabem 

em quem confiar. Lamentavelmente, enquanto alguns países estão tomando medidas preventivas 

eficazes e estudando profunda e solidariamente para o desenvolvimento da vacina, o Brasil se foca em 

discussões políticas, com uma péssima e irresponsável gestão da saúde e condução da crise. Ademais, 

a OMS e a ONU estão apreensivas com a má comunicação à população e, nesse seguimento, citaram o 

presidente Jair Bolsonaro como mau exemplo nessa situação. Por fim, o Direito Internacional Público 

está encarando a maior batalha desde a Segunda Guerra Mundial e deve ser cooperativamente tratada 

como tal. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Destarte, é indispensável o investimento na ciência e a confiança na OMS. Outrossim, conclui-se que o 

“antiglobalismo”, defendido pelo atual governo brasileiro, é péssimo para a superação da pandemia e 

evolução do país. Afinal, a vida de bilhões de pessoas está em risco e como disse o Secretário-Geral da 

ONU: “Com solidariedade nós conseguiremos derrotar o vírus e construir um mundo melhor".   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LEITURA "FAST FOOD", REDES SOCIAS E DEMOCRACIA: 

COMO AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TICS) AFETAM AS PRÁTICAS 

DEMOCRÁTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathália Debiasi Salvi  

COAUTORES: Dra. Janaína Rigo Santin 

ORIENTADOR: Dra. Janaína Rigo Santin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao fazer uma análise do mundo hodierno, sustenta-se que a maioria das pessoas se encontram 

conectadas a todo momento. Nesse seguimento, é irretorquível o quanto as informações são abreviadas 

nas redes sociais e, ademais, o quanto os internautas errônea e lastimavelmente dão importância e 

credibilidade às leituras "fast food". Não se pode olvidar, ainda, que os direitos (tão sofridos para serem 

conquistados) juntamente com a democracia estão em risco, pois a presente geração está dominada 

pela leitura e informação somente virtuais e, assim, se submetem à indiferença perigosa e constante. 

Por conseguinte, é imperioso problematizar essa questão com a relevância e urgência que merece e, a 

partir de pesquisa de revisão bibliográfica, pretende-se estudar mecanismos para estimular a leitura e, 

inclusive, questionar os juristas e estudantes de Direito sobre as consequências que essa leitura "fast 

food" ocasionará no conhecimento jurídico e nos valores democráticos.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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As redes sociais são as principais fontes de informação e comunicação do século XXI. Todavia, afirma-se 

que a maioria dos internautas leem dez linhas no máximo, pois se cansam ou perdem o interesse por 

esses textos "não atrativos". Em consonância com as palavras de Janaína Rigo Santin (2017, p. 174), para 

saber ler "é preciso aprender com esforço, tempo e dedicação. Entretanto, a leitura fast food da Internet 

clama por mensagens curtas e que já venham com as respostas previamente dadas". Dessa maneira, os 

criadores de conteúdos digitais são obrigados a abreviarem tudo o que postam nas redes, inclusive, com 

imagens e cores vivas para chamar a atenção do leitor. Por consequência disso, os cidadãos se privam 

de leituras mais completas e, portanto, acreditam em tudo o que leem sem se aprofundarem no 

assunto. Conforme Luís Alberto Warat (1997, p. 35), o grave perigo que se corre "é o da substituição de 

um tempo de neuroses por outro de indiferenças letais". Nesse mesmo iter, surge a preocupação no 

que tange ao impulso e, depois, à permanência da democracia participativa, pois as pessoas que 

deveriam estar em busca desse objetivo estão sendo "imbecializadas" pela leitura "fast food". 

Consoante o pensamento de Luís Alberto Warat (1997, p. 32), "Tenho a sensação de que a pós-

modernidade dos direitos humanos esteja forçosamente exposta a um trabalho de superação da 

‘miséria psicológica das massas’”. Outrossim, é indubitável que a leitura de livros aprimora a escrita, 

proporciona um maior conhecimento, tem o poder de humanizar mais as pessoas e, mormente, possui 

a capacidade de despertar a criatividade e o senso crítico. Nesse contexto, dados divulgados pela 4ª 

edição dos “Retratos da Leitura no Brasil” de 2016 mostram que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros 

por ano. Assim, esse número assustador e decepcionante e, agregado à leitura pobre de 

aprofundamento mas, infelizmente, popular da Internet, são um dos principais motivos para os atuais 

debates políticos estarem tão medíocres e superficiais. Na esfera jurídica, essa informação e 

comunicação miserável também é alarmante, pois o estudante que está acostumado com a leitura "fast 

food" da Internet se submete a estudos também abreviados, trocando doutrinas valiosas por apostilas 

extremamente curtas e, quase sempre, incompletas. Nesse cenário, giza-se que as instituições de 

educação, juntamente com seus professores e funcionários, têm um papel imprescindível no combate 

à indiferença e no despertar do interesse pela leitura e pela análise crítica das informações.  

Outro problema é a disseminação de notícias falsas e, até mesmo, a manipulação da opinião pública 

pelas redes sociais. Segundo Luís Alberto Warat (1997, p. 67), "A repressão é condição do totalitarismo: 

quem não sabe o que quer, quer aquilo que lhe dizem que deve querer". Nesse sentido, se questiona a 

possível ideia de se estar vivendo em um totalitarismo mascarado imposto pelas novas TICs, com afronta 

aos valores democráticos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Destarte, conclui-se que a leitura "fast food", o espírito "não-questionante" dos cidadãos, a leitura 

escassa, o ensino jurídico voltado à indiferença e ao conhecimento superficial, os algoritmos que criam 

"bolhas de pensamento único" e todas as questões que envolvem as redes sociais e, portanto, as novas 

TICs enfraquecem a democracia e contribuem para o vilipêndio das garantias fundamentais.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

( x ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA EM ÂMBITO ESCOLAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natiele Sabrina Hoppen  

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Justiça Restaurativa vem buscando seu lugar, no tocante à agilidade, eficiência, e resolução de 

conflitos de forma que restaure os danos causados entre vítima e ofensor, com base no método utilizado 

pelo Conselho Econômico e Social da ONU em sua Resolução 225/16.  

Em âmbito escolar não é diferente. A Justiça Restaurativa busca um “saber lidar” com conflitos, de forma 

totalmente inovadora, onde com os Círculos de Construção de Paz, busca restaurar os danos causados 

entre vítima e ofensor enquanto estão sendo formados seus valores e princípios, de forma que evite 

que os jovens se tornem futuros infratores ou entrem no mundo do crime e da violência. 

Com base na eficácia da metodologia utilizada na Justiça Restaurativa, o presente resumo busca 

apresentar sua aplicação em âmbito escolar. Será analisado minuciosamente as vantagens que esta 

esfera extrajudicial traz à sociedade em geral. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A escola, além dos familiares, é o lugar de fundamental importância no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. É o local onde valores são formados em decorrência das experiências vividas no ambiente 

escolar. A violência no âmbito escolar é real, de acordo com pesquisas realizadas que demonstram que 

64,3% dos estudantes já foram xingados ao longo do ano, 20% a 40% já foram ameaçados, 4,8% já 

apanhou e 19,8% já agrediu fisicamente alguém (Williams & Stelko-Pereira, 2013). 

Para a diminuição da violência escolar, a Justiça Restaurativa surgiu como um grande passo para a 

resolução dos conflitos, onde vem surtindo efeitos positivos na sociedade, com a aplicação dos seus 

métodos utilizados para este fim. No Mediajur- Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa na 
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Universidade de Passo Fundo, vem sendo trabalhado os Círculos de Construção de Paz com o objetivo 

de prevenir futuras violências entre os jovens e profissionais que compõem o ambiente escolar. Sendo 

um dos principais propósitos dos círculos, possibilitar a aproximação dos alunos e desenvolver vínculos 

entre eles, juntamente com os professores e demais integrantes da comunidade escolar, direcionando 

todos para o mesmo objetivo de reduzir a violência e promover a cultura de paz, nesse ambiente 

naturalmente divergente. 

Buscar a solução de um conflito não é simplesmente um pedir desculpas ao outro, envolve muito mais, 

principalmente sentimentos, carisma e humildade. Manter a calma, tranquilizar as partes envolvidas, 

estimular o diálogo, são importantes etapas para uma possível reparação de danos. Com isso surge a 

Comunicação Não-Violenta, uma metodologia que ajuda as pessoas a entender como um diálogo pode 

fluir e ser de extrema importância na resolução de um conflito, onde pode-se ter uma conversa que não 

seja violenta, que possa haver um diálogo saudável e resolução de conflitos de forma pacífica, sem 

violência verbal ou agressões psicológicas. 

Os Círculos de Construção de Paz têm mostrado eficácia na prevenção da violência escolar. Esse método 

utilizado na Justiça Restaurativa é usado para os procedimentos de restauração, onde proporciona aos 

jovens uma forma de lidar com a violência, seja física, verbal ou psicológica, demonstrando que através 

do diálogo, é possível entrar num acordo e compreender o próximo, reafirmando laços e reaproximando 

as pessoas, através da sensibilização. 

Dessa forma, pode-se ter esperanças de um futuro menos violento, se trabalhado desde os anos iniciais 

que pode-se resolver um conflito com diálogos pacificadores, onde crianças e adolescentes aprendam 

a forma correta de lidar com seus conflitos, de modo que diminua a violência escolar e a reincidência 

daqueles que já o praticaram. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Justiça Restaurativa preventiva tem sido muito importante em âmbito escolar, pois ela permite que 

seja evitado violências futuras, prevenindo que os jovens entrem no mundo do crime e acabem se 

perdendo neste meio. Os Círculos de Construção de Paz permitem que crianças e adolescentes 

percebam que a estrada pela cultura de paz é o melhor caminho a se seguir. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A RELEVÂNCIA DO PROJETO DE LEI N.º 878/2019 NO 

COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Paula Scariot Argenta  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Carolina Goulart 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A violência obstétrica compreende uma série de agressões que são cometidas contra gestantes e/ou 

puérperas no âmbito da assistência ao pré-natal ou parto. Algumas das práticas mais conhecidas são o 

tratamento hostil dispensado a pacientes em trabalho de parto, o uso indiscriminado de episiotomias, 

a manobra de kristeller, e até falsas indicações de cesárea, utilizadas para demover a opção da gestante 

pelo parto normal. 

É perceptível que tais práticas são violações aos direitos humanos e às liberdades essenciais, ferindo a 

cidadania das mulheres, obstando-as de decidir livremente, de manifestar opiniões e vontades e de ter 

uma vida pacífica em suas comunidades. Posto que são atingidos direitos inalienáveis de todo ser 

humano, é dever do Estado estabelecer políticas de controle, na tentativa de combater essas agressões. 

Nesse sentido, faz-se a análise do Projeto de Lei PL 878/2019, com o objetivo de discutir seu potencial 

de eficácia no combate à violência obstétrica.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho consiste num desdobramento da pesquisa acerca da violência obstétrica sob a perspectiva 

da violência de gênero. Seu desenvolvimento deu-se a partir de pesquisas bibliográficas de caráter 

exploratório, pesquisas de jurisprudência em tribunais de segunda instância, e pesquisa de projetos de 

lei em tramitação no Congresso Nacional. 
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Embora não vigore ainda nenhum dispositivo legal especificamente referente à violência obstétrica, 

tramitam no Congresso alguns projetos que versam sobre o tema, dentre eles, destaca-se o PL 

878/2019, que se baseia em recomendações do Manual de Boas Práticas de Atenção ao Parto e o 

Nascimento da Organização Mundial de Saúde. O projeto elenca princípios de assistência ao parto, e 

direitos da mulher, com relação à gestação, trabalho de parto, perda gestacional, parto e puerpério. 

Uma das medidas apresentadas para nortear o respeito a esses direitos é o plano individual de parto, já 

é adotado por muitas mulheres, mas, até o momento, sem previsão legal. Trata-se de um documento, 

elaborado pela própria gestante com o auxílio de profissionais de saúde, manifestando suas 

preferências quanto a acompanhantes, profissionais, métodos de alívio da dor, posições a serem 

adotadas, via de parto, tipo de alojamento, entre outras. O projeto de lei prevê que, somente em caso 

de ser imprescindível para garantir a saúde da gestante e do concepto, as disposições do plano de parto 

poderão ser desrespeitadas (BRASIL, 2019, n.p.).  

Uma vez que o documento faz constar todas as preferências e objetivos da parturiente, o plano de parto 

é uma boa ferramenta para que se torne indiscutível a questão do consentimento, visto que as vontades 

da mulher estão claramente expressas e serão de ciência da equipe que promoverá o atendimento. 

Além disso, o artigo 10 prevê algumas condutas que devem ser justificadas caso sejam adotadas, 

independentemente de manifestação da gestante a favor ou contra sua utilização. Isso para evitar o uso 

rotineiro de técnicas que não encontram respaldo científico.  

O Projeto de Lei propõe ainda, garantias à criança recém-nascida, no sentido de um nascimento digno 

e seguro, indicando práticas como contato pele-a-pele, amamentação em livre demanda 

imediatamente após o nascimento, sobretudo durante a primeira hora de vida, espera de tempo 

mínimo para o clampeamento do cordão, alojamento conjunto e não afastamento injustificado da mãe 

(BRASIL, 2014, n.p.). 

Outro ponto que se entende de grande valia refere-se à criação das Comissões de Monitoramento do 

Índice de Cesarianas e das Boas Práticas Obstétricas (CMICBPO), nos estados municípios e em cada um 

dos estabelecimentos de saúde que promovem o atendimento obstétrico com a finalidade de realizar o 

controle, o monitoramento e a mobilização social de profissionais e instituições para a redução dos 

índices de cesariana no país.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A urgência de medidas para conter práticas violentas no cenário do parto é indiscutível. No entanto, é 

preciso cuidar que sejam eficientes, transformando efetivamente a cultura do nascimento no Brasil. 

Nesse sentido, com foco em oportunizar maior segurança e dignidade a mulheres e crianças, entende-

se que o projeto analisado se propõe a preencher satisfatoriamente essa lacuna.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL E A COVID-19: A 

EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA POR MEIO 

DO ACESSO À INTERNET 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pedro Henrique Pasquali  

COAUTORES: Janaína Rigo Santin 

ORIENTADOR: Janaína Rigo Santin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Indispensáveis à gestão pública democrática, os princípios da publicidade e da transparência positivados 

no ordenamento jurídico nacional visam dar ao cidadão brasileiro o direito de conhecer os atos 

administrativos emanados pelo Poder Público e também de permitir a participação popular nas tomadas 

de decisões político-gerenciais. Assim, o presente trabalho ter por objetivo demonstrar a fundamental 

importância do cumprimento de tais balizas axiológicas mesmo no contexto de pandemia, decorrente 

do novo Coronavírus. Pelo fato da necessidade de distanciamento social para impedir a disseminação 

do vírus, este resumo propõe-se a debater o papel das novas tecnologias como forma de garantir a 

efetiva cooperação da sociedade civil com os gestores públicos mesmo sem a presença física. O controle 

social da atividade política é uma ferramenta bastante relevante para a contenção de atos de corrupção 

e de malversação do orçamento público, em especial em momentos de urgência e emergência. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A persistência de fenômenos sócio-políticos como patrimonialismo, clientelismo e atos de corrupção  

ao longo da história brasileira é, inequivocamente, um problema grave a ser enfrentado. Destarte, 

contribuiu o Congresso Nacional com dois importantes avanços legislativos  para este fim: promulgou a 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, - que inseriu o princípio da eficiência ao rol dos 

princípios básicos da administração pública, descritos no art. 37, caput, da Carta Política de 1988. Na 
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sequência aprovou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, - a qual estabeleceu um extenso 

rol de normas pertinentes à responsabilidade fiscal, à eficiência e à transparência na condução da coisa 

pública. 

Por conseguinte, consagrou-se no texto constitucional que os atos e contratos administrativos 

emanados pelo Poder Público devem ter acesso disponível por toda a sociedade civil - princípio da 

publicidade. Por sua vez, na lei infraconstitucional positivou-se que tão somente publicitar estas 

informações não basta, é preciso também torná-las de fácil compreensão por todos os cidadãos, de 

modo que o caráter técnico da contabilidade pública não seja impeditivo para a participação popular 

nas tomadas de decisões. Segundo Martins (2010, p.20), é preciso "uma administração tributária mais 

eficiente e de fácil compreensão", em que seja "possível a contribuição e a análise de cada um, 

permitindo que suas opiniões influenciem realmente o procedimento de tomada de decisões".  

Sendo neste período impossibilitada a realização presencial de audiências, reuniões e debates públicos 

que acarretem aglomeração de pessoas, por conta da pandemia da COVID-19, é preciso  encontrar 

outras ferramentas para a efetivação dos princípios da publicidade e da transparência. Interessante o 

entendimento, neste sentido, de Santos e Santin (2017, p.12), para as quais "uma alternativa viável para 

a prática da democracia participativa pode ser a governança eletrônica, a qual se forma a partir da 

democracia virtual, isso é, pelo uso da internet".  

Por conseguinte, utilizando-se o método dedutivo e de revisão bibliográfica, este trabalho aprofundou 

a percepção de que os princípios da publicidade e da transparência são fundamentais para a 

administração pública no Brasil - principalmente em meio a calamidade pública -, de forma que o cada 

vez mais difundido acesso à internet, à computadores e à smartphones, passa a ser ferramentas com 

demasiada importância para a efetivação da cidadania e dos direitos fundamentais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme dispõem a Constituição Federal/88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que se 

aproxime governantes e governados por meio dos princípios da publicidade e da transparência, para 

que a população consiga coibir atos de corrupção e malversação do dinheiro oriundo de tributos, 

exercitando de fato a cidadania. Esse controle social não pode ser sustado em épocas de pandemia, 

pelo contrário. Dessa forma, a internet se torna meio essencial para o seu exercício. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA MUNICIPAL E O PODER LOCAL 

 

 

AUTOR PRINCIPAL: PEDRO HENRIQUE PASQUALI 

CO-AUTORES: EDUARDA MARIN, MARIA ANTONIA ZEN e THALYA LISBOA 

ORIENTADOR:JANAÍNA RIGO SANTIN 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar as diversas circunstâncias que influenciam em uma gestão democrática 

nos municípios. Problema recorrente aos gestores públicos têm sido a dificuldade de confluir as 

vontades oriundas da atividade partidária e a participação democrático-social no poder local, 

observando a imperatividade prevista na legislação Municipal e Administrativa. Assim, este resumo 

pretende demonstrar os mecanismos pelos quais prefeitos e vereadores podem incentivar a 

participação popular nas tomadas de decisões relevantes ao poder local, colacionando aspectos 

jurisprudenciais e doutrinários. Gerir um município respeitando os princípios básicos da administração 

pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - Art. 37 CF/88 - ouvindo e 

dialogando com diversos setores da sociedade, tornar o exercício do poder mais dinâmico e satisfatório 

deve ser o principal objetivo daqueles que desejam participar como lideranças do jogo político.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Posta como obrigação aos gestores públicos, a gestão democrática municipal tem se tornado um imenso 

desafio junto ao poder local. Inoportunamente vista como adversária de administrações eficientes, a 

participação popular no meio político tem ganhado cada vez mais respaldo na legislação de Direito 

Municipal e Direito Administrativo, assim como na jurisprudência e nas doutrinas especializadas.  

No entender de Santin (2017, ps.165-166), quando a população passa a ser ativa e participativa no 

processo político-administrativo dos municípios “potencializam-se todos os demais princípios que 
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norteiam a gestão fiscal responsável” e “O que antes era reclamação, requerimento ou reivindicação 

muda de qualidade, adquirindo natureza e força política e tornando o indivíduo um cidadão”. 

Interessante ressaltar que são várias as esferas de participação cidadã nos municípios possibilitadas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro – desde a elaboração dos Planos Plurianuais até às discussões sobre 

políticas urbanas que formam o escopo dos Planos Diretores. Desta forma, preconiza a Lei 10.257/2001 

- Estatuto da Cidade - em seu Art. 2º, caput e inciso II, que a “gestão democrática por meio da 

participação da população” é diretriz geral para o planejamento do desenvolvimento municipal. 

Ademais, dispõe os Art. 40 e 44 do Estatuto da Cidade: naquele, acerca da elaboração dos Planos 

Diretores; neste sobre a gestão orçamentária participativa. Isto é, tanto quando se deseja alterar “o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” quanto quando da elaboração 

de Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, é obrigatório – sob 

pena de anulação dos atos por vício de formalidade – realizar audiências e debates públicos com ampla 

participação dos munícipes. 

Conforme observação de Hely Lopes Meirelles (2002, p.514-515), estará sujeito o prefeito que 

constranger e/ou não assegurar o pleno desenvolver dos processos de participação social na gestão 

democrática municipal "a responder por improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 1992". 

Nesta banda, pode-se referir ao que observa Corralo (2011, p.255): "A utilização dos diversos 

instrumentos de participação e controle da população na administração pública é um imperativo do 

qual o gestor não pode se furtar". Outrossim,"Há forte e robusto entendimento doutrinário e 

jurisprudencial nulificando as alterações à legislação urbanística que não tenham sido alvo da necessária 

análise da população" (Corralo, 2011, p.256).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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BREVE EXPOSIÇÃO DAS CONQUISTAS LEGISLATIVAS DO 

MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafhaelle Cristina Alves Fernandes  

COAUTORES: Leticia Abati Zanotto 

ORIENTADOR: Dr. Gabriela Werner Oliveira  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar as conquistas que o movimento feminista obteve 

no Brasil na luta pela igualdade de gênero ao longo dos anos. O foco principal se dá no âmbito legislativo, 

iniciando com os preceitos constitucionais, passando para as conquistas da legislação civil e, por fim, 

tratando um pouco sobre a Lei de Combate à Violência Doméstica. Ao demonstrar estes avanços, busca-

se entender a importância deste movimento social e verificar a necessidade da implementação de 

políticas púbicas que visem a erradicação das desigualdades de gênero. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No decorrer da história mundial, a mulher sempre foi tratada de forma inferior ao homem. Muito disso 

se dá em razão do que é chamado de patriarcado, o qual fica entendido como atitudes e ideais que 

rebaixam a mulher e a colocam em inferioridade quanto ao sexo oposto, sendo tratadas como frágeis e 

indefesas por aqueles que entendem que detém poder sobre elas (BOTTON; CÚNICO; STREY, 2016). 

Desde muito jovens as meninas são criadas de forma mais delicada e estereotipada, ouvindo por 

diversas vezes frases como “isso não é coisa de menina”. Esta maneira de se dirigir as jovens mulheres 

ocorre justamente pelo fato de a sociedade impor comportamentos que são destinados a cada gênero 

(BOTTON; CÚNICO; STREY, 2016). Mulheres devem brincar de bonecas, usar saias e roupas cor de rosa, 

enquanto rapazes não podem chorar, devem se aventurar em brincadeiras na rua e agir de forma 

máscula. 
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A elaboração da Constituição de 1988 foi de suma importância na garantia dos direitos das mulheres 

perante a sociedade, isso porque, algumas das principais requisições das mulheres foram atendidas 

pelos constituintes incluindo-as como sujeito de direito. Dentre as maiores conquistas se encontra o 

artigo 5º, inciso I, da CF, onde refere que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

Outra meta do feminismo foi o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, que tem grande 

influência não apenas na vida das mulheres, mas também no movimento LGBTQ+. A inclusão do 

planejamento familiar na legislação, por exemplo, foi considerada um grande avanço para os direitos 

reprodutivos, podendo perceber sua importância para garantir uma maior liberdade e autonomia da 

mulher sobre seu corpo e sua vida, podendo decidir utilizar métodos contraceptivos (CORTÊS, 2012). 

Além disso, foi necessário que o Estado adotasse políticas de assistência a mulher que sofre violência 

doméstica. Este assunto sempre foi visto como privado, que deveria ficar entre o casal e por ele ser 

resolvido, porém, no momento em que é criada legislação própria referente a violência doméstica 

torna-se um assunto público, permitindo que o Estado interfira na relação conjugal (CORTÊS, 2012). 

Assim, a criação da Lei 11.340/2006, teve grande apoio de entidades feministas que elaboraram uma 

base legislativa que melhor se adequava para esta situação específica. O impacto social desta lei na 

sociedade foi muito grande, visto que ela aponta como violência não só aquela praticada fisicamente, 

mas também a violência psíquica, patrimonial, sexual e moral (BRASIL, 2006). 

Para garantir o cumprimento desta lei, foram criadas as chamadas medidas protetivas de urgência, 

contidas no art. 22, que obrigam o agressor, podendo ser suspensão de posse ou porte de arma de fogo, 

afastamento do lar ou domicílio de convivência, além das demais descritas na lei (BRASIL, 2006). O não 

cumprimento das medidas impostas pelo juiz ao agressor é motivo de decreto de prisão preventiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, apesar do feminismo ter avançado juridicamente, entende-se de suma importância que o 

Estado realize novas políticas para conscientizar a sociedade a respeito das questões afirmativas de 

gênero. Neste sentido, é necessário o reconhecimento de seus preconceitos por parte da sociedade, 

para em momento posterior, possibilitar a reflexão e a busca por melhores condições de vida para 

mulheres. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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ANÁLISE DO TELEJORNAL RBS NOTÍCIAS DO DIA 17 DE 

MARÇO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ricardo Biondo   

COAUTORES: Caendy Lien de Carvalho Prietsch  

ORIENTADOR: Nadja Maria Hartmann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo busca analisar o telejornal RBS Notícias do dia 17 de março de 2020 durante a pandemia do 

novo coronavírus em seus aspectos de linguagem e formato. O telejornal é apresentado todas as noites, 

de segunda a sábado, pela RBS TV Porto Alegre, afiliada da Rede Globo. Consideramos “Reportagem na 

TV: como fazer, como produzir, como editar” de Alexandre Carvalho; Fabio Diamante; Sérgio Utsch; 

Thiago Bruniera (2010) e "O texto na TV - Manual de telejornalismo", de Vera íris Paternostro (1999) 

como base de argumentação do veículo estudado. Segundo Vera Paternostro (1999), a televisão é o 

veículo que combina com a utilização simultânea de dois sentidos, a visão e a audição.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O telejornalismo brasileiro está passando por algumas mudanças, dentre elas, a forma de produção e 

abordagem durante a pandemia do novo coronavírus. O uso de máscaras de proteção passou a ser 

obrigatório para a gravação de boletins, passagens e entrevistas externas, já o microfone objeto ao qual 

era de total responsabilidade do repórter, passou a ser usado pelo entrevistado mantendo o 

distanciamento social. Ao analisar o telejornal RBS Notícias do dia 17 de março, notam-se mudanças na 

abordagem das pautas, os âncoras, Elói Zorzetto e Carla Fachim, permanecem no estúdio para 

apresentação do telejornal, assim como as entrevistas e externas ainda estavam ocorrendo 

normalmente, a mudança para o uso de máscaras em externas veio através dos números de casos e 
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decretos feito pelo Governo do Estado e, o âncora Elói Zorzetto também passou a apresentar o 

telejornal de casa devido à pandemia.  

No telejornal do dia 17 de março de 2020 a pauta foi o novo coronavírus. Com relação a distribuição das 

editorias, no primeiro bloco ficou definido assuntos sobre o decreto do Estado, projetos enviados ao 

governo, números de leitos disponíveis em hospitais e medidas para diminuir a circulação de pessoas. 

O segundo bloco abriu com uma reportagem sobre a falta de álcool gel, alimentos em mercados, 

cuidados na limpeza em casa, início da suspensão de aulas e as atividades suspendidas da dupla Gre-

nal. No terceiro bloco as pautas abordadas foram um assalto, a suspensão dos pagamentos extras de 

indenizações dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o racionamento de água e a previsão 

do tempo. 

Em relação a linguagem utilizada nas cabeças, assim como as reportagens, ambas prendem a atenção, 

é preciso seduzir o telespectador com a notícia que está sendo mostrada. Segundo Vera íris Paternostro 

(p. 63, 1999), a televisão combina com dois sentidos humanos, a visão e a audição, sem contar que 

notícias de grande impacto emocional prendem as pessoas e dependendo da intensidade, uma imagem 

que aparece no ar por 15 segundos permanece na mente do telespectador por muito tempo. Diante 

disso, é preciso saber qual a mensagem que se deseja passar, quais imagens e quais recursos utilizar. 

Na reportagem da falta de álcool gel, o diferencial foi ir junto com um case em várias farmácias e ver 

que não tinha mais, indicando a falta do produto. 

Na reportagem apresentada sobre o tempo que o vírus fica em cada superfície, foi utilizado um 

infográfico para chamar a atenção do telespectador. Ao elaborarmos uma reportagem é preciso 

responder ao nosso telespectador o que, quando, onde, por quê, como e quem. Não importa o assunto, 

essas questões precisam ficar evidentes, caso contrário não fizemos jornalismo (BRUNIERA; CARVALHO; 

DIAMANTE; UTSCH; p. 15, 2010). E neste caso, para deixar a informação mais clara foi utilizado os 

recursos gráficos os quais contribuem para a interpretação do telespectador e dos dados que foram 

passados, além de trazer a importância de lavar e higienizar as mãos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, concluímos que analisar a estrutura e linguagem dos telejornais e reportagens são 

fundamentais para a construção de novas reportagens e escolher as matérias que vão entrar em cada 

bloco para prender a atenção do telespectador, além de informar as atualizações do novo coronavírus. 

É importante para nós jornalistas, analisar esses veículos de comunicação e ver a nova forma de fazer 

jornalismo e informar o telespectador com clareza, apuração e factualidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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PATERNOSTRO; Vera Íris. O texto na TV: Manual de telejornalismo. Editora Campus Ltda. Ed: 5. Rio de 

Janeiro, 1999.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O DIVÓRCIO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sinara Larissa Weber  

COAUTORES: Caroline Sartori Biasuz 

ORIENTADOR: Professora Ma. Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

2020 será marcado por uma constante luta contra o vírus covid-19. A pandemia atingiu gravemente a 

economia e o sistema de saúde mundial, deixando um elevado número de infectados e vítimas fatais. A 

principal medida para evitar a propagação da doença, baseia-se no isolamento social. Seu efeito cardial 

limita as pessoas, as quais compõem um núcleo familiar, a conviver entre si um lapso temporal 

significativamente maior, fato que acarreta um acréscimo de conflitos, o que, segundo pesquisas vem 

corroborando num crescente percentual de divórcios no mundo. Nesse diapasão, o objetivo do presente 

estudo, é compreender a origem e formação dos principais fatores que levam cônjuges a se divorciarem, 

quando estes passam por uma situação de confinamento obrigatório. Para a construção do presente 

trabalho utiliza-se o método dedutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O isolamento social instaurou-se sem aviso prévio e forçou inúmeras pessoas e casais a conviverem num 

longo período de quarentena. Diante desse cenário, o Direito de Família, restou afetado, eis que houve 

uma elevação  no número de divórcios em todo o mundo. Há exemplo, a cidade de Xiam capital da 

província de Xianxim, na China, ocorreu recorde de pedidos de divórcio, conforme informações do jornal 

local The Global Time. No Brasil, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, os divórcios em Cartório de 

Notas passaram de 4,4 mil em maio, para 5,3 mil em junho, acréscimo registrado em 24 estados da 

Federação. Em comparação com junho de 2019, a média nacional foi de 1,5%, com aumento identificado 

em 15 estados. Quanto a origem desses percentuais supramencionados, afirma-se que o isolamento 

social, trouxe mudanças abruptas na rotina de muitos casais, obrigados a conviver por tempo integral, 

situação inédita para muitos cônjuges, que em tempos normais possuíam uma rotina de convivência 
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marcada por pouquíssimos momentos compartilhados durante o dia, como horário de almoço, ou  

somente durante a noite. Assim, muitos casais que já possuíam uma relação desgastada, entraram em 

constantes conflitos oriundos da dificuldade de convivência em tempo integral, intensificado por fatores 

como desemprego, problemas financeiros decorrentes da Pandemia, infidelidade, violência doméstica, 

alcoolismo, estresse, ansiedade, depressão agravadas pela falta de interação e convívio social com 

amigos e demais familiares. Outro ponto a ser enfocado como propulsor do número de divórcios, é a 

facilidade que a pandemia trouxe para o processo de divórcio, haja vista a recente possibilidade de 

divórcios consensuais eletrônicos disponibilizado pelos cartórios, opção instituída por meio do 

Provimento 100/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, sublinha-se que essa modalidade 

pode ser aderida somente quando o casal não possuir nascituros ou filhos incapazes. Outrossim, 

destaca-se, a utilização de plataformas digitais do Poder Judiciário, que também facilitaram e 

desburocratizaram pedidos de divórcios consensuais ou litigiosos, merecendo destaque decisões de 

vários tribunais no sentido de conceder em sede de liminar o divórcio, considerando a Emenda 

Constitucional 66/2010. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O isolamento social é inegável contra o coronavírus, sendo explícito os transtornos que este causa aos 

núcleos familiares e seus genitores em decorrência do forçado convívio integral. Dados do Colégio 

Notarial do Brasil e a pesquisa do assunto, comprovam a situação. Assim, destaca-se a atuação do Poder 

Judiciário, que possibilitou meios para atender a demanda de divórcio de muitos brasileiros, de modo 

mais célere, respeitando a autonomia da vontade de cada cidadão.  
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REFLEXÕES ACERCA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM TEMPOS 

DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sinara Larissa Weber  

COAUTORES: Édio Frighetto 

ORIENTADOR: Professora Ma. Micheli Piucco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

As medidas de contenção à propagação do novo coronavírus, preponderantemente, o isolamento 

social, acarretaram inúmeros impactos econômicos, principalmente aos profissionais liberais e 

comerciantes, que sofreram com uma significativa redução de renda, e, em alguns casos, com o 

desemprego. Em corolário a essa situação, o Direito de Família restou impactado, na medida em que 

houve uma ampliação expressiva de ações judiciais de minoração e exoneração de pensões alimentícias 

em todos os Tribunais do país. Nessa acepção, e diante de tais demandas, o objetivo do presente estudo 

é ponderar acerca dos aspectos gerais do pagamento da pensão alimentícia em tempos de pandemia, 

sob a ótica da capacidade financeira do genitor ou genitora, sem olvidar do interesse e necessidade do 

menor alimentando. Ademais, para a construção do presente trabalho utiliza-se o método dedutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em decorrência do cenário Mundial de Coronavírus, muitos pedidos de minoração e exoneração de 

pensão alimentícia foram calcados mormente na justificativa da Pandemia, de forma não 

permonarizada, no entanto, sublinha-se, que somente a Pandemia não é pretexto para revisão de 

alimentos. Lado outro, destaca-se, que a mudança de hábitos em decorrência do isolamento social, 

acarretou o aumento de despesas com a prole, como alimentação, internet e equipamentos eletrônicos 

necessários ao desenvolvimento de aula e atividades remotas, além da necessidade de maior tempo 

destinado aos filhos, situações essas, arcadas pelo genitor que possui a guarda do menor. Diante disso, 

sob a ótica da revisão de alimentos, deve-se buscar analisar o binômio necessidade X capacidade, no 

panorama da proporcionalidade. Assim, à luz do artigo 13 § 1º da Lei 5.478/68, é concebível a revisão 
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de alimentos quando houver alteração na situação financeira das partes, logo, em situações que o 

genitor responsável pelo pagamento de alimentos comprovar devidamente nos autos a sua real 

necessidade de minoração ou exoneração do valor da pensão, é necessário que se pondere sobre sua 

realidade, sendo possível, inclusive, que somente o genitor detentor da guarda arque com o dispêndio 

necessário a dignidade do filho pelo período necessário, ainda, caso seja essencial, pode-se buscar 

auxílio no pagamento de alimentos pelos ascendentes do detentor da obrigação de fornecer alimentos. 

Todavia, nos casos em que o genitor obteve um significativo aumento de renda em razão da alta de 

certas demandas específicas, em decorrência da Pandemia, é direito do menor alimentando solicitar 

revisão de alimentos com o fito de majorá-los. Não obstante, destaca-se a Recomendação nº 62/2020 

do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, a qual trouxe diversas alterações, dentre elas nos procedimentos 

de execução no âmbito do Direito de Família, eis que, durante a Pandemia ficou determinada a prisão 

domiciliar ao devedor de alimentos, com o intuito de evitar a propagação do novo coronavírus nos 

estabelecimentos prisionais e zelar pela saúde do genitor. Tal medida mostrou-se prudente e 

necessária, contudo, trouxe divergência entre alguns Tribunais que alegam a necessidade de manter 

suspensa a prisão, mesmo que domiciliar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em face do exposto, sublinha-se que ainda que muitos brasileiros restaram diretamente atingidos 

economicamente pela Pandemia global, não é de se olvidar o interesse e a dignidade do menor, que 

continuará a possuir todas suas necessidades basilares. Assim, a mera justificativa do cenário atual não 

deve calcar exonerações indiscriminadas da obrigação de pagar alimentos.Sendo prudente a análise 

pormenorizada de cada situação, para que tanto genitor quanto alimentando possam garantir sua 

dignidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

STJ. Terceira Turma negou regime domiciliar, mas suspende prisão de devedor de alimentos durante a 

pandemia. Brasília, DF. 02, jun, 2020. 

IBDFAM. Decisões sobre execução de alimentos durante a pandemia tem gerado debate; especialistas 

comentam. IBDFAM, Belo Horizonte, MG, jun. 2020. 

IBDFAM. Pai consegue redução do pagamento de alimentos por tempo indeterminado em razão da 

pandemia. IBDFAM, Belo Horizonte, MG, mai. 2020. 

SOUSA, B. A. R. O direito à convivência e aos alimentos em tempos de pandemia da COVID-19. IBDFAM, 

Belo Horizonte, MG, maio.2020.  

SILVA, P.R.G. Covid-19 - Breves esclarecimentos acerca da ação revisional de alimentos durante a 

pandemia. IBDFAM, Belo Horizonte, MG, maio. 2020. 
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 AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 

Nº. 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sophia Franciele Martins Binelo 

ORIENTADOR: Giovani da Silva Corralo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A lei brasileira nº. 13.460, de 26 de junho de 2017 obrigou os entes públicos, entre eles os municípios, 

a criarem suas ouvidorias como meio de comunicação entre os cidadãos e os seus gestores. Essa lei, que 

passou a vigorar de forma gradativa a partir da data de sua publicação, encontra-se vigente para todos 

os municípios brasileiros desde o dia 17 de junho de 2019. Diante disso, essa pesquisa buscou, a partir 

dos sites oficiais das prefeituras municipais, fazer um levantamento dos municípios brasileiros que estão 

em conformidade com a chamada Lei das Ouvidorias.   

Diante do número elevado de municípios brasileiros, optou-se por pesquisar aqueles com população 

superior a 50 mil habitantes, cuja complexidade na comunicação se torna maior na medida em que não 

há um canal para isso. Atenção diferente, contudo, foi dada ao Estado do Rio Grande do Sul, onde todos 

os municípios foram pesquisados e cujos dados daqueles com população inferior a 50 mil habitantes 

foram analisados em separado.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa, realizada no segundo semestre de 2019 e revisada em janeiro de 2020, analisou 670 

municípios brasileiros com população superior a 50 mil habitantes: 74 na região norte, 184 na região 

nordeste, 44 na região centro-oeste, 258 na região sudeste e 110 na região sul. Também fez o 

levantamento, separadamente, dos 449 municípios do estado do Rio Grande do Sul com população 

inferior a 50 mil habitantes, que não haviam sido abordados na pesquisa geral.  

De acordo com a pesquisa, que teve como base as estimativas da população residente no Brasil e 

Unidades da Federação, com data de referência em 1º de julho de 2019, do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), 92,8% dos municípios com mais de 50 mil habitantes possuem ouvidorias 

no Brasil.   

O levantamento, dividido por regiões brasileiras, mostrou que 96, 3% dos municípios com mais de 50 

mil habitantes na região sul possuem ouvidoria, seguida pela região nordeste com 92,9%, pela região 

sudeste com 92,2%, pela região norte com 91,8% e pela região centro-oeste 88,6%. Dos municípios 

gaúchos, com população inferior a 50 mil habitantes, 91,9% possuem ouvidoria.   

Buscou-se analisar, também, o número de ouvidorias que disponibilizavam meio eletrônico de contato 

próprio, como por exemplo, e-mail ou formulário eletrônico. Embora não seja obrigatória a existência 

de uma plataforma virtual de ouvidoria, sabemos que as prefeituras municipais possuem horários de 

funcionamento que, geralmente, coincidem com o horário de trabalho da maioria da população, o que 

poderia dificultar o contato entre o cidadão e o ente público. Desse modo, um meio eletrônico de 

contato permite que os usuários possam registrar suas demandas em qualquer tempo e lugar, sem 

estarem sujeitos aos horários de funcionamento para atendimento presencial ou por telefone. Por outro 

lado, embora todas as ouvidorias com atendimento presencial também recebam cartas, sabemos que 

essa não é forma mais usual, nem a mais prática, de correspondência em nossos dias.  

Nesse caso, verificou-se que 97,4% das ouvidorias municipais com população superior a 50 mil 

habitantes possuem meio de contato eletrônico, adequando-se assim, às exigências de praticidade do 

mundo atual e aproximando o cidadão do poder público. No que concerne aos municípios gaúchos com 

população inferior a 50 mil habitantes, a porcentagem é de 90, 08%. Contudo, deve-se levar em conta 

a facilidade de comunicação presencial, muitas vezes preferível, em municípios com populações 

menores.   

Embora não tivesse feito parte da proposta inicial, aproveitou-se a pesquisa para fazer o levantamento 

dos municípios que haviam aderido ao e-Ouv como sistema de ouvidoria. Esse sistema faz parte da 

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR), desenvolvido e controlado pela 

Procuradoria Geral da União (PGU), o que poderia trazer mais segurança para os usuários das ouvidorias 

municipais. Os dados completos da pesquisa encontram-se em anexo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mais de 90% dos municípios brasileiros com população superior a 50 mil habitantes estão em 

conformidade com as exigências da legislação. Destacam-se, nesse contexto, a região sul e a região 

nordeste que ultrapassam a média nacional com 96, 3% e 92, 9%, respectivamente. Dos municípios 

gaúchos com população inferior a 50 mil habitantes, apenas 8, 01% não possuem ouvidorias.  

 

REFERÊNCIAS: 

Lei nº. 13.460, de 26 de junho de 2017.  
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas populacionais com base em 1º de julho 

de 2019.  

Sites oficiais de prefeituras brasileiras com população superior a 50 mil habitantes.  

Sites oficiais de prefeituras rio-grandenses com população inferior a 50 mil habitantes.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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OÁSIS URBANO: UM LABORATÓRIO VERDE PARA A CIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sulâni Kurtz 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Leite Frandoloso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho investiga a potencialidade de espaços degradados e abandonados no tecido 

urbano, se tornarem espaços catalisadores para o futuro que queremos, em equilíbrio com as 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. O espaço denominado Oásis Urbano pretende explorar a 

área do antigo Silo da Companhia de Silos e Armazéns – CESA localizado na Avenida Brasil, Bairro 

Petrópolis, Passo Fundo - RS, principalmente no que diz respeito a construção de um espaço sustentável 

com reuso da preexistência, iniciativas de educação, pesquisa, conhecimento, informação e a 

regeneração da fauna e flora, se preocupando também, com a dinâmica do espaço e do seu entorno, 

para criar um espaço para todos. Desta maneira, a proposta deste Trabalho Final de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo,transformar através da biodiversidade ambiental e social, a área em um 

Parque com enfoque no paisagismo regenerativo e um estímulo ao desenvolvimento sustentável, de 

importância para Passo Fundo e Região. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A proposta é resultado do Trabalho Final de Graduação, sendo uma reimaginação desse local 

abandonado no tecido urbano, inspirada em ser uma proposição investigativa arquitetônica, urbanística 

e paisagística para o cenário mundial atual. Com o objetivo de pensar global e agir local, o tema do 

projeto parte da consideração dos impactos que o ser humano vem causando na Terra, como o 

esgotamento dos recursos naturais, o desmatamento, a poluição atmosférica e a poluição das águas, as 

queimadas, as mudanças climáticas e até a Covid 19, para expor um caminho pela sustentabilidade, 

criando relações de equilíbrio entre o natural e o humano. 
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A criação de um espaço que cuide das necessidades do presente sem comprometer as necessidades do 

futuro é a premissa que norteou a concepção projetual, que também se encontra aliada ao estudo da 

área. Atualmente, o Silo passa por um constante processo de degradação e abandono, desde 2011, 

quando suas atividades foram encerradas. Contudo, esse marco urbano na paisagem também é visto 

como uma área em potencial. Segundo Melo (2019), que estudou a implementação de um Parque neste 

lugar através de uma pesquisa de opinião feita a comunidade do entorno, é de amplo acordo da 

população a sua utilização como um espaço público que desenvolva atividades educacionais, de lazer e 

contemplação, especialmente porque ele conta com uma das vistas mais bonitas e visitadas da cidade, 

o Sétimo Céu. 

 A partir da verificação das necessidades dos moradores encontrou-se o ponto comum de convergência, 

entre a vontade da população com a vocação pretendida ao local. Assim, a leitura do projeto explora a 

capacidade desse espaço se tornar a transformação necessária nos dias de hoje, trazendo a força da 

subversão, de um espaço industrial, em um espaço ambiental. A área de intervenção, que é degradada 

e abandonada é transformada em um Oásis Urbano, Figura 1, um espaço rico em biodiversidade, social 

e ambiental, um oásis em meio a cidade. Bem como, a área se torna um laboratório verde, uma 

organização que oferece um local resiliente e flexível capaz de abranger as práticas sociais e 

sustentáveis. 

As edificações acontecem de forma descentralizada, como trajetórias das experiências que a narrativa 

do parque e a vocação do espaço propõem. Assim, na primeira visão da Av. Brasil, o usuário é convidado 

a vislumbrar o Silo, a pré-existência, Figura 3 e 4, ao qual é um museu de ciência, que procura refletir 

sobre o passado, presente e futuro da trajetória da vida na Terra. O programa do parque é amplo para 

criar um espaço democrático, e focar na conscientização e sensibilização pela vivência, contando, assim, 

com espaços de educação ambiental, pesquisa, fóruns e anfiteatros, espaços de lazer, viveiro educativo, 

mirante do sétimo céu e café, horta comunitária, espaço de resíduos (compostagem e reciclagem) e 

uma área para eventos, como feiras e demais manifestações sociais. O projeto, também, busca a 

autossuficiência de geração de energia e, de resíduos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em suma, o Parque Oásis Urbano demonstra a potencialidade do equilíbrio do humano com o natural, 

através dos princípios sustentáveis. As dimensões do projeto se complementam em uma economia 

cíclica, que reafirma a marca que a proposta pretende deixar para as futuras gerações, um espaço que 

não compromete os recursos naturais e humanos, e os impulsiona a buscar mais alternativas 

sustentáveis. 

REFERÊNCIAS: 

MELO, Evanisa F.R.Q. et al. Sustentabilidade Urbana: Revitalização de área degradada na cidade de 

Passo Fundo. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, 2019. 
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ANEXOS 

      

 Figura 1- Projeto em meio a cidade.                             Figura 2 - O construído mimetizado com o natural. 

 

        

Figura 3 – Antes – área de intervenção.                      Figura 4 - Depois – Oásis Urbano. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O IMPACTO DA COVID-19 NOS PLANOS DE SAÚDE E AS 

MEDIDAS ADOTADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMANTAR COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVA 

COBERTURA AOS CONSUMIDORES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tálison Battistella Tonial.  

COAUTORES: Dioni Peretti Comin. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, a qual ocasionou uma devastadora crise de 

saúde pública. Justifica-se a importância da pesquisa pois a propagação da covid-19 culminou em muitas 

dúvidas por parte dos usuários de planos de saúde, principalmente no âmbito de cobertura e às 

questões financeiras. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo investigar os impactos da atual 

pandemia nos planos de saúde, a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

interpretação destes contratos. Para tanto, serão analisadas as medidas transitórias e emergenciais 

adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar relativas ao tema, com intuito de verificar se 

estas beneficiam ou prejudicam os usuários desses serviços.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente deve-se entender que o Código de Defesa do Consumidor (CDC)é um conjunto de normas 

que defendem e protegem a pessoa física ou jurídica que adquire bens de consumo, visando garantir 

organização e respeito nas relações entre prestadores de serviços, fornecedores de produtos e os 

consumidores finais (BRASIL, 1990).  
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Além disso, destaca-se que o CDC possui matriz constitucional, portanto visa proteger o consumidor no 

âmbito do princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput e inciso I), buscando equilibrar a relação de consumo 

e visando a indenização ao consumidor por violação de direitos de modo material e também por dano 

moral (CF, art. 5º, V, c/c, os incisos X e XXII). Portanto, tendo como pressuposto alcançar o piso vital 

mínimo, a dignidade humana e todas as demais garantias decorrentes deste princípio (NUNES, 2019, p. 

112).  

Ademais, embora exista legislação específica para regulamentar os contratos de seguro saúde, disciplina 

a Súmula 469 do STJ que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 

Nesse sentido, ressalta Marques que "os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande 

evolução jurisprudencial no sentido da conscientização da necessidade de um direito dos contratos mais 

social, mais comprometido com a equidade" (2011, p. 495), portanto, cumprindo os preceitos da boa-

fé e se limitando a autonomia da vontade.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, no Brasil, cerca de 47 milhões de 

pessoas são beneficiárias de planos de saúde. Contudo, o advento da pandemia de Covid-19 trouxe 

muitas dúvidas e incertezas acerca da cobertura desses seguros face o surgimento da nova doença. 

Dessa forma, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou algumas resoluções normativas visando 

regulamentar a abrangência dos planos de saúde nesse período, destacando-se, entre elas as de nº 

453/2020, 457/2020 e 458/2020, que incluíram no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde um 

total de oito exames para detectar o novo vírus. 

Contudo, não foram editadas Resoluções Normativas abordando às questões financeiras e de reajustes 

do prêmio para o próximo ano. Dessa forma, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor oficiou o 

Ministério Público Federal e dos estados para que promovam a fiscalização a fim de evitar a abusividade 

nos reajustes futuros. Ademais, em decorrência da atual pandemia, não se descarta a possibilidade de 

alguns consumidores restarem inadimplentes frente às seguradoras, e por conseguinte sofrerem 

sanções arbitrárias em face da falta de regulamentação transitória e emergencial relativa ao tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluindo, observa-se que as medidas adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não 

correspondem efetivamente às diretrizes do CDC, que parte da premissa da vulnerabildade presumida 

do consumidor, que precisa ser protegido. Em que pese foram editadas Resoluções Normativas 

incluindo vários exames no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, a questão financeira dos 

consumidores não teve a devida atenção por parte do órgão, face a atual crise econômica decorrente 

da pandemia. 

 

REFERÊNCIAS: 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Legislação. Resoluções Normativas nº 453, 457, 

458/2020. Brasília: DF, 2020.  
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2017. 

_____. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Senado, 

2018. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Súmila nº 469. In: Vade Mecum. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Dicas e direitos. Coronavírus: seus direitos com 

seu plano de saúde. Brasília: DF, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E OS INSTITUTOS 

DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tamara Figueira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlova Stawinski Fuga 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo analisa a evolução das formas de resolução de conflitos e os desafios que a prática 

autocompositiva encontra para sua efetiva aplicação no processo civil brasileiro. Justifica-se a relevância 

do tema uma vez que o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 estabeleceu o sistema cooperativo de 

processo, o que significa a necessidade de uma mudança paradigmal da cultura da sentença. Objetiva-

se investigar as os métodos de solução de conflitos no evoluir societário, bem como compreender os 

institutos da mediação e da conciliação, como formas autocompositivas, e seus reflexos no processo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um conflito pode ser resolvido de múltiplas maneiras, resultando em uma “justiça multiportas” em que 

a proteção dos direitos pode ser obtida por diversas formas (DIDIER JUNIOR, 2017, p. 185). Face a 

convivência em grupo social, diante da existência de enfrentamento social, mister se fez a criação de 

mecanismos para estabelecer um controle de contendas. Eis que durante a evolução da sociedade, 

distintas foram as formas de solução de conflitos. 

A primeira forma de resolução de contendas foi a defesa privada unilateral. Na busca por sobrevivência 

e pela supremacia da vontade individual, a autotutela se destaca pelo uso da força individual. 

Posteriormente, a heterocomposição se apresentou como uma sequência de procedimentos pré-

definidos em lei. Trata-se do engenho pelo qual o Estado, cumprindo seu poder-dever de prestar a 
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jurisdição, diz o direito aplicável ao caso. Por este método, uma terceira pessoa imparcial sobrepõe à 

vontade das partes uma solução ao problema, aplicando normas e apresentando uma resposta a lide. 

Todavia, em razão do elevado número de processos, principalmente pós direito fundamental de acesso 

à justiça, o Poder Judiciário enfrenta uma crise caracterizada pela morosidade na prestação jurisdicional. 

Nesta conjuntura, houve a necessidade de descentralização da justiça. Assim, apresenta-se a 

autocomposição como método alternativo de solução de conflitos, um meio eficaz e célere de se obter 

a resposta a um litígio. No exercício das práticas colaborativas os conflitantes, através do diálogo e 

concessões recíprocas, alcançam juntos a solução do problema. 

Após a entrada em vigor o CPC de 2015, os métodos autocolaborativos de resolução de conflitos 

passaram a ser reconhecidos como mecanismos de se chegar ao fim terminante de um problema. Assim, 

como formas alternativas de solução de conflito, a mediação e a conciliação possibilitam que se alcance 

à pacificação social almejada sem necessitar de um provimento judicial para tanto. 

A conciliação é voltada à solução do problema, basendo-se na busca pela satisfação pessoal, mantendo 

a dinâmica de barganha. Ocorre, preferencialmente, em demandas que não houve vínculo anterior ao 

litígio, autorizando ao conciliador sugerir respostas. Em uma interpretação prática, este método é 

utilizado em lides de menor complexidade, em que as relações não foram bruscamente rompidas.  

De outra banda, a mediação é o procedimento indicado em casos de maior complexidade, quando as 

partes possuíam relação anterior que foi dolorosamente rompida pelo embate. Logo, se persegue a 

restauração de um relacionamento, que gera como consequência a solução do conflito.  

Com efeito, a prática da conciliação e da mediação vem rompendo o caráter de litigiosidade que por 

muito tempo se perpetuou no cenário jurídico. Consequentemente têm-se a promoção de métodos 

voltados ao diálogo e como corolário lógico, à pacificação social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como se observa, pela institucionalização dos métodos autocompositivos, institui-se um novo 

pensamento: dar qualidade a resposta do problema, com vistas a concreta solução da demanda e não 

somente a tutela jurisdicional, haja vista que nestes organismos há uma visão individual de cada 

interesse confrontante. 

 

REFERÊNCIAS: 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):             
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A LEI 13.465/2017 E A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO 

INSTITUTO DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thierry Reusch Cunha.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Giovani da Silva Corralo. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho que ora se apresenta visa expor a nova lei de regularização fundiária (Lei nº 13.465/2017), 

apontando suas particularidades e possuindo como foco principal abordar o debate de 

constitucionalidade acerca do novo instituto criado, denominado de legitimação fundiária. 

Sabe-se que o crescimento desordenado das cidades fez surgir a proliferação de favelas e bairros sem 

qualquer infraestrutura, muito em virtude da concentração da renda e da ineficácia estatal nesse meio, 

pontos que colocam em questão a capacidade do Estado em atender demandas sociais que visam 

proporcionar o direito digno de moradia. 

Desse modo, realiza-se uma abordagem a partir de "marcos" legais no que refere à regularização 

fundiária. Ainda, demonstra-se os impactos da recente legislação, bem como seus principais pontos e, 

ao final, evidencia-se os argumentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) acerca da lei e 

do instituto da regularização fundiária. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

De início, apresenta-se o problema fundiário urbano brasileiro a fim de contextualizar para que seja 

possível entender qual o tamanho do problema enfrentado no Brasil. Então, a partir de uma análise das 

legislações que tentaram amenizar ou resolver essa celeuma, tem-se uma maior compreensão do 

panorama vivenciado. Portanto, percebe-se que o problema fundiário existe desde o período imperial 

até o momento atual. 
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Em sequência, realiza-se uma comparação da nova lei com a Lei nº 11.977/2009 (Lei do Programa Minha 

Casa, Minha Vida) no intuito de esclarecer as principais mudanças ocorridas, como, por exemplo, quanto 

a questão ambiental que houve maior flexibilização, a questão registral que houve a criação do operador 

nacional, entre outros pontos que são muito importantes e que poderiam ser individualmente objetos 

de pesquisa. Ainda, aborda-se as mudancas ocorridas nos institutos já existentes, bem como a criação 

dos novos institutos, como é o caso do direito real de laje. 

Por fim, denota-se as razões das ADIs 5771, 5787 e 5883, evidenciando se são constitucionais ou não os 

pontos debatidos na Lei nº 13.465/2017. Nesse bojo, demonstra-se a inconstitucionalidade formal da 

lei, assim como a inconstitucionalidade material de alguns temas, a exemplo disso é o instituto da 

legitimação fundiária que, por ser uma forma diferenciada de usucapião, afronta a Constituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, conclui-se que de nada adianta criar mais e mais institutos e leis, pois apesar da 

importância e até pontualidade de alguns destes, como o instituto da laje, não se deve criar normas 

para preencher lacunas que são cada vez maiores, mas, sim, criar soluções para que estas lacunas não 

mais ocorram. Deve-se, encarar a questão da moradia como meta social.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017. 

MARICATO, Ermínia. Habitação e cidade. 7. ed. São Paulo, SP: Atual Editora, 1997. 

MOTA, Mauricio Jorge Pereira; TORRES, Marcos Alcino de Azevedo; MOURA, Emerson Affonso da Costa. 

Direito à Moradia e Regularização Fundiária. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2018. 

PEDROSO, Alberto Gentil de Almeida (Coord.). Regularização fundiária - Lei 13.465/2017. São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

RELAÇÃO DE PREÇOS DA CESTA BÁSICA COM A PRINCIPAL 

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinícius Zagonel Pereira  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Julcemar Bruno Zilli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo foi feito com objetivo de trazer à tona a relação de preços de produtos que estão 

indiretamente ligados, para estabelecer um conhecimento social em torno de duas variáveis essenciais, 

buscamos fazer a análise da série histórica de preços médios da gasolina nos postos de Passo Fundo e 

o valor médio da cesta básica no mesmo. Para isso, foram utilizados bancos de dados da ANP (agencia 

nacional do petróleo) com o preço médio da gasolina nos postos de combustível em Passo Fundo e para 

cesta básica, foram utilizados os dados da CEPEAC (centro de pesquisa e extensão da Universidade de 

Passo Fundo) que obtém os dados mensalmente com a média dos supermercados em Passo Fundo. 

      

 

DESENVOLVIMENTO: 

1 Análise das variáveis 

Os dados foram computados e deflacionados para serem analisados em um software econométrico 

(Eviews). O modelo é estimado por duas variáveis, sendo elas a gasolina (variável explicativa) e a cesta 

básica (variável dependente). A gasolina é um item essencial para a formação de preço de quase todos 

os bens e serviços, e ao longo da série sofre alterações significativas de preço devido a inúmeros fatores, 

e a cesta básica que é composta por 42 itens contendo produtos: alimentícios, de higiene pessoal e de 

limpeza doméstica, que são os itens que uma família brasileira necessita em um mês. Nesta analise 
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buscamos observar se a variação de preço real na gasolina afeta a variação real da cesta básica e o 

quanto a mesma tem de representatividade na segunda variável. 

2 Obtenção dos resultados 

A equação foi calculada de forma logaritmizada, ou seja, para vermos a elasticidade dessa variação. 

Após a análise das 91 observações (janeiro de 2013 até julho de 2020) estima-se que no mês em que há 

variação de 1% no preço da gasolina a cesta básica varia -0,239710%, mostrando que o efeito do preço 

do combustível não é imediato pois mesmo com um aumento de preço a cesta básica diminui. Porém, 

após uma defasagem na variável explicativa (Gasolina) observa-se que a variação de 1% na gasolina 

impacta positivamente em 0,263434% na cesta básica mostrando que no mês seguinte a variação o 

preço da cesta básica é impactado da forma esperada. O modelo com defasagens explica a variação pois 

explora não somente a comparação da variação média, mas consegue explorar a variação de um mês 

para o outro, tornando possível a obtenção desses dados.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O artigo pretendeu demonstrar o impacto da variação no valor da gasolina sobre o valor da cesta básica 

para fins de alertar os leitores sobre a relação entre preços de mercadorias de ramos diferentes, mas 

que estão relacionadas, e com o resultado podemos analisar que a variação se torna positiva apenas no 

mês seguinte, devido a ação do aumento não ser imediata pelo fato de que a gasolina não afeta os 

custos atuais dos estoques dos mercados, somente as próximas compras.      

 

REFERÊNCIAS: 

AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (Rio de Janeiro). Governo Federal. Levantamento de preços de 

combustíveis. 2020. Disponível em: http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-

concorrencia/precos/levantamento-de-precos/serie-historica-do-levantamento-de-precos-e-de-

margens-de-comercializacao-de-combustiveis. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

AS 9 MUTAÇÕES NA CÉLULA EDUCACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Didoné Santoro  

COAUTORES: Camila Aparecida Teixeira 

ORIENTADOR: Ciro Eduardo Gusatti  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa busca compreender e analisar a vivência educacional a distância dos estudantes do 

ensino médio e do ensino universitário gaúcho. O embasamento teórico foi traçado a partir do relatório 

da pesquisa “Futuro Tensionado”, realizado pela No One: empresa de estratégia e inovação que busca 

uma abordagem colaborativa e uma compreensão do comportamento humano; combinando estudos e  

observando usuários, mapearam oito tensões para refletir sobre o cenário pandêmico. Assim sendo, o 

objetivo principal é investigar as tensões propostas e descobrir novas, e, se houveram consequências 

originadas por essas tensões, como influência no comportamento dos estudantes, e o que pode ter 

modificado principalmente o cenário educacional dentro do contexto social atual em que estão 

inseridos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A primeira etapa da pesquisa foi qualitativa, e tomou-se como base o citado relatório da pesquisa 

“Futuro Tensionado”, no qual a No One mapeou oito possíveis mudanças de atitude e comportamento 

a partir da interpretação de dados secundários do que saiu em sites, redes sociais e artigos sobre a 

realidade que o COVID já vinha alterando no mundo. Assim foi explicado os efeitos que as tensões 

traziam para o cenário social: “Síncrono x Assíncrono”, “Silêncio x Caos”, “Isolamento x Reconexão 

Social”, “Hábitos x Vícios”, “Ócio x Produtividade”, “Confiança x Desconfiança” e “Grande x Pequeno”.  

A atual pesquisa propôs constatar pelas entrevistas em profundidade com alunos do ensino médio e 

ensino universitário se as tensões levantadas pela No One eram identificadas. Dessa forma, foi 

selecionada a amostra e o perfil de público entrevistado, bem como suas fases de coleta qualitativas e 

quantitativas; as entrevistas qualitativas foram feitas por vídeo chamadas no Google Meet, e a 
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quantitativa por dois questionários no Google Forms. Com o sentimento de querer dar ouvidos para 

diferentes realidades de ensino, e acompanhar os obstáculos que principalmente o ensino público do 

ensino médio ao universitário hipoteticamente sofrem com acessos online, pretendeu-se ouvir 70% 

pública e 30% privada. Foi desenvolvido um roteiro semiestruturado para a fase qualitativa, com 15 

questões relacionadas às mudanças e adaptações de comportamento dos estudantes, perguntas essas 

que proporcionam ao entrevistado uma oportunidade de expor e refletir suas vivências no isolamento. 

Logo, foram traçadas novas tensões percebidas a partir do público jovem, seus anseios, desejos e 

percepção do social. 

Foi compreendido que essas tensões levantadas pela No One já haviam evoluído o seu sentido para 

outras ideias no comportamentos dos estudantes, por isso denominou-se na pesquisa “mutações’’, que 

foram 9: “Privilégio x Desigualdade”, “Individualismo x Coletividade”, “Consumismo exagerado x 

Consumismo consciente”, “Grandes desempregos x Pequenas fontes de renda” “Interação social x Fobia 

social” “Áudio de Whatsapp x Ouvinte da AM” “Ansiedade amarga x Saciedade doce”, “Império Pugliesi 

x Nação Prioli”; e mais uma nova tensão que identificamos nascendo principalmente do ensino médio 

que está escolhendo a sua profissão influenciada pelas divergências que a pandemia trouxe na saúde, 

política, economia, e educação e de algum modo ajudar a recuperar uma sociedade que mesmo pós-

covid seguirá com as marcas deixadas pelo vírus: “Ficção distópica x Realidade Utópica”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Corrobora-se pelas interpretações das entrevistas que as oito tensões levantadas pela No One estavam 

presentes e mutadas no comportamento dos estudantes. O presente estudo também pode reforçar que 

essa “geração de jovens” que sofre com readaptações hoje poderá reconstruir o mundo pós-pandemia 

com suas escolhas profissionais. A fase quantitativa está sendo desenvolvida. 

 

REFERÊNCIAS: 

Futuro Tensionado. No One, 2020. Disponível em: < https://futurotensionado.noone.is/>. Acesso em: 

14 de maio de 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS INFLUÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO  NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Piucco.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Patricia Grazziotin Noschang  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) faz parte do Tratado de Versalhes de 1919, criada pelos 

resultados dos esforços dos países integrantes da Liga das Nações, no sentido de buscar a paz mundial 

e prevenir o mundo contra conflitos através da humanização das condições de trabalho. Como 

resultados são elaborados normas internacionais (convenções) que se referem aos mais diferentes 

aspectos das condições e relações de trabalho, e todas elas têm como objetivo contribuir à promoção 

do trabalho decente no mundo. O Brasil como integrante da OIT desenvolve o papel de ratificar por 

decisão soberana as convenções para serem inseridas no seu ordenamento jurídico. Com o método 

dedutivo e de procedimento bibliográfico, a problemática consiste no não cumprimento de duas dessas 

convenções no qual denegriram a imagem do Brasil perante órgãos internacionais, pois versam sobre 

uma das mais graves violações dos direitos humanos e dos direitos fundamentais no trabalho: o trabalho 

escravo.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

No Brasil, o termo utilizado para designar trabalho forçado é “trabalho escravo” ou “trabalho análogo 

ao de escravo” e está baseado na Convenção 29 da OIT. Apesar de a Convenção ter definido o trabalho 

forçado, compulsório ou mesmo obrigatório, não como sinônimo de escravidão, mas todo trabalho 

realizado sob ameaça ou punição como um meio para a escravidão, define em seu artigo 2º que o 

trabalho forçado “é todo trabalho ou serviço, exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 

penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”. Com essa definição, as leis 
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nacionais puderam atender às características do trabalho forçado no Brasil, ao mesmo tempo em que 

contemplaram as disposições das convenções da OIT que visam abolir a prática no mundo. Desse modo, 

o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que prevê a punição daquele que submete alguém a condições 

laborais degradantes, a Convenção 29 e a Convenção 105 da OIT, que aborda a Abolição do Trabalho 

Forçado e impõe aos Estados a punição e a obrigação de políticas públicas, fornecem o amparo legal 

necessário às ações de combate ao trabalho escravo no Brasil.   

Apesar dos avanços a repressão dessas condutas, em 1993 a Central Latino-americana de Trabalhadores 

(CLAT) apresentou uma reclamação contra o Brasil, baseada no artigo 24 da Constituição da OIT, 

alegando a inobservância das Convenções 29 e 105. Diversas observações foram formuladas pela 

Comissão de Peritos da OIT e encaminhadas ao Governo Brasileiro. Entretanto, em 1922 foi negada 

perante a OIT a existência do trabalho escravo. 

Importante salientar que desde o ano de 1988 a Comissão de Peritos da OIT mencionava que o artigo 

149 do Código Penal deveria ser regulamentado, pois não era tipificado detalhadamente os elementos 

constitutivos do crime de trabalho escravo, facilitando a impunidade por parte dos criminosos. Dessa 

forma, a Lei 2.848/1940 foi modificada em 2003 pela Lei 10.803, a qual tipificou e indicou as hipóteses 

em que se configura condição análoga à de escravo. E assim, tais dispositivos reiteram o disposto nos 

tratados internacionais quanto à vedação de qualquer forma de trabalho análogo ao de escravo.  

Apesar da complexidade do problema, e sendo um país historicamente marcado por grandes 

desigualdades sociais, o qual está enraizado em uma discriminação e exclusão histórica, foram adotadas 

políticas públicas que tratam do crime e procedeu-se com um conjunto de esforços e mecanismos 

visando a sua erradicação. 

Destacamos a criação da CONATRAE (Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo), 

responsável desde 2003 pela formulação e monitoramento do Primeiro e do Segundo Plano Nacional 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Escravo. Além disso, a OIT atua juntamente para complementar 

os esforços nos mecanismos de repressão. Através do Primeiro Plano, o Brasil foi intitulado em 2005 

como propulsor de “uma aliança global contra o Trabalho Forçado”, como referência internacional no 

combate ao trabalho forçado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A OIT é uma organização que promove e garante direitos ao trabalho decente em âmbito universal e o 

Brasil, como Estado Parte tem como dever cumprir com as determinações adotadas. Porém, esses 

direitos elencados, no qual criam uma proteção a quem labora, infelizmente não faz com que nenhuma 

comunidade, Estado, Nação signatária da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos e OIT se 

esquive de tais direitos.      
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REFERÊNCIAS: 

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT, 2006. Disponível em: 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: INOVAÇÕES 

TECNOLOGICAS COMO FERRAMENTAS EFICAZES PARA 

APLICAÇÃO DA TELEMEDICINA NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Piucco  

COAUTORES: Estéfani Luise Fernandes Teixeira  

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista a propagação e disseminação da pandemia do novo Covid-19 (CID10), foi regulamentado 

no dia 23 de março de 2020 a portaria nº. 467, no qual autoriza em caráter excepcional e temporário o 

uso da telemedicina no sistema de saúde brasileiro, considerando o estado de emergência em âmbito 

nacional. Entretanto, em função emergente desta área, é de suma relevância pesquisar se a 

telemedicina e aplicativos de teleatendimentos, após a pandemia, são opções viáveis e eficazes para 

dar efetividade no setor da saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS) e à vista disso 

propiciar um acesso amplo, célere e digno as pessoas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, bem 

como o respeito aos direitos humanos e sociais. O princípio da dignidade da pessoa humana está 

disposto no primeiro título do texto constitucional (artigo. 1º, III), tendo representatividade e 

importância no cenário constitucional e internacional. Assim, reconhecer, a imposição essencial da 

observância aos direitos e garantias fundamentais é pressuposto ao desenvolvimento/aperfeiçoamento 

de quaisquer relações humanas, especialmente as que envolvam a saúde.  
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No setor da saúde, especificamente no SUS, o princípio da dignidade humana tem o condão de proteger 

a pessoa que se encontra em posição de vulnerabilidade no que concerne à seara de direitos e garantias 

que lhe são devidos.  

A Constituição do Brasil traz em seu artigo 6º o direito à saúde como um direito fundamental social 

complementado especialmente pelo artigo 196º no qual garante mediante políticas sociais e 

econômicas à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, ficando sob a responsabilidade do poder 

público desenvolver políticas para garantir tal direito aos cidadãos. Além disso, importante salientar a 

atuação consciente do Poder Judiciário como elementos valiosos para a permanente (re)construção da 

saúde pública. 

Dessa forma, torna-se vital em tempos de pandemia aprovar medidas facilitadoras para o acesso à 

saúde, abrangendo o maior número de indivíduos. Assim, o avanço tecnológico, notoriamente as 

tecnologias de informação (TI), vêm revolucionando as relações humanas, produzindo reflexos na área 

da saúde. No cenário da inovação, a tecnologia atrela-se à medicina para operar soluções promissoras 

como a criação da Telemedicina e, aplicativos do teleatendimento, possibilitando ao paciente uma 

avaliação preliminar célere.  

A telemedicina é um processo avançado para o monitoramento de pacientes, troca de informações 

médicas e análise de exames e laudos, no qual são entregues de forma digital. Sua vantagem é a ampla 

acessibilidade ao paciente nas consultas à distância, respeitando o isolamento social e evitando a 

disseminação do vírus, permitindo assim atendimento de qualidade e profissionais de referência. 

Preservando assim os direitos e garantias fundamentais basilares expressos em nossa Constituição 

Federal. 

Notadamente é de extrema importância investigar a eficácia da telemedicina em tempos de pandemia, 

tal como sua viabilidade posterior ao coronavírus dentro do território nacional. 

Tendo em vista os benefícios da regulamentação temporária e excepcional da portaria nº. 467 que 

regulamenta a Telemedicina seria um teste para a aplicação pós covid-19 da mesma no Brasil como 

ferramenta eficaz. Dessa forma, proporcionando acesso as comunidades carentes (usuária do SUS) e 

atendimentos específicos que assegurem proteção, respeitando o direito constitucional à saúde e à 

dignidade da população.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É de notória relevância jurídica, econômica e social que justifica a continuidade e aprofundamento do 

tema proposto, em face do problema apresentado e dos inúmeros benefícios a serem revertidos aos 

cidadãos considerados e à sociedade, enquanto organismo coletivo que resulta do conglobamento 

individual, mediante o melhor uso das tecnologias no âmbito do SUS. Ademais, constatar se é um 

caminho viável regulamentar a Telemedicina pós Covid-19 e sua regulamentação pelo poder legislativo 

brasileiro. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo                ( ) Relato de Experiência           ( ) Relato de Caso 

 

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO USO DA TECNOLOGIA 

EM PROL DAS AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: William Luiz Soares Rangel 

COAUTOR(A): Briane Lovera Jodelis 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

INSTITUIÇÃO: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Em decorrência da pandemia que se alastrou pelo mundo, readaptações na vida de todos foram 

realizadas para continuarem seguindo suas vidas de uma forma diferente. Escolas não são mais 

frequentadas pessoalmente, assim como universidades, shoppings centers e demais locais com 

aglomeração de pessoas, não ficando de fora o Poder Judiciário, que transformou sua rotina de 

atendimentos e audiências para adequar-se às medidas de prevenção adquiridas pelo governo. 

A busca por uma maior celeridade nos processos durante a pandemia, abriram portas para a tecnologia 

moderna enfim fazer parte dos expedientes dos tribunais, utilizando-se de home office e procedimentos 

virtuais, assim, mantém seu funcionamento equiparado aos procedimentos presenciais.  

A tecnologia moderna vem tomando espaço para dar andamento nos atos jurídicos, visto que é mais 

célere e pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo. Entretanto, na maioria das audiências 

realizadas no Juizado Especial, é característico pelo menos uma das partes ser hipossuficiente, 

acarretando assim alguns contratempos para a realização das audiências. 

Dessa forma, com a novidade desses procedimentos, busca este presente resumo apresentar as 

principais questões relacionadas ao funcionamento das audiências de conciliação virtuais e a eficácia 

no âmbito jurídico, sendo analisado minuciosamente as vantagens e desvantagens que esta esfera traz 

à sociedade em geral. 
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DESENVOLVIMENTO 

É de conhecimento geral que, com a pandemia da COVID-19 medidas tiveram que ser tomadas, com o 

intuito de acelerar o retorno gradual das atividades da população. Uma dessas medidas adotadas de 

caráter urgente foi a implantação da lei  nº 13.994, de 24 de abril de 2020, que  alterou a lei 9.099 de 

1995 que versa sobre os juizados especiais, possibilitando a conciliação não presencial. 

A medida foi de grande valia para os dois pólos do processo, principalmente, cito a parte demandada e 

quando se faz necessário a oitiva de testemunhas. Pois muitas vezes o polo passivo ou as testemunhas 

do feito por pertencerem a outros municípios teriam que renunciar a presença na audiência tornando-

os revéis. Com a medida adotada da resolução nº 314/2020-CNJ e Ofício Circular nº 35/2020-CGJ que 

ficou restando autorizada a realização as audiências de conciliação por meio de videoconferências esse 

empecilho do deslocamento se tornou mais viável, uma vez que, a parte demandada não precisa mais 

fazer o deslocamento para tal ato. 

Outro ponto relevante das audiências de videoconferência que foram vistas com bons olhos, foi a 

questão da população que trabalhava durante esse período. Ponto que pesava era o deslocamento até 

o fórum, perdendo tempo de trabalho, e muitas vezes com medo da represália nem comunicavam ao 

chefe, o que ocasionava na revelia do feito. Agora em questão de minutos está satisfeita a obrigação 

com o poder judiciário, não precisando perder todo o tempo de trabalho, apenas acessando com a 

facilidade do aparelho celular.   

Porém, diante de alguns pontos positivos acima, é inevitável a referência de alguns pontos negativos 

em relação ao uso da tecnologia. Observando a aplicação do novo art. 23 da lei nº 9.099/95, em especial, 

na análise do que seria a “recusa” do demandado em participar da audiência eletrônica. Por exemplo, 

o que aconteceria se o demandado não participasse na audiência por falta de acesso a internet ou por 

escassez de informações sobre a plataforma utilizada? A interpretação seria de recusa por parte do 

demandado por não comparecer? 

E ainda, a questão da população que não tem acesso “simplificado” aos dispositivos eletrônicos, ou até 

mesmo os que têm dificuldades em manusear esses aparelhos, cito tanto as partes como alguns 

advogados que muitas vezes procuram os servidores do judiciário para explicarem o acesso. Situações 

que muitas vezes deixam disparidades entre as partes para a resolução de conflito, sendo que 

diretamente do seu acesso pessoal, várias pessoas não possuem a mínima instrução para comparecer 

ou se portar, mesmo que virtualmente, em audiências realizadas pelo Poder Judiciário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO 

Os novos procedimentos adotados diretamente com o uso das novas tecnologias, constituem um 

avanço significativo para o Poder Judiciário e para as partes conflitantes do processo, as quais muitas 
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vezes não possuem tempo para se deslocar até o fórum para participar das audiências, ou ainda, em 

decorrência do cenário que se vive, evitando o contato presencial entre os envolvidos, para a não 

propagação do vírus. Entretanto, ainda é importante resolver questões como o difícil acesso na 

plataforma para algumas pessoas e em que situações será considerado a recusa de participação na 

audiência. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo             (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO UMA ALTERNATIVA PARA 

A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO CASOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL:Ynayê Fernandes Martins 

ORIENTADOR:Linara da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A sociedade é marcada pelo machismo estrutural e pelo patriarcado. Antigamente, o homem era o chefe 

da família, ficando a mulher com parte secundária, sendo ela, muitas vezes, vítima de abusos e 

violências. 

Ao longo de tempo, surgiram movimentos feministas, vencendo muitas das desigualdades de gênero, 

porém, a proteção à violência foi conquistada recentemente através da Lei Maria da Penha.  

Porém, mesmo após a criação da referida Lei, o índice de violência doméstica contra a mulher ainda é 

alto e, o Brasil, está no ranking de países com mais casos no mundo, igualmente, aos números de 

reincidência, revelando que as medidas adotadas pela justiça convencional não são eficazes.  

Assim, a pesquisa em questão visa abordar a violência doméstica contra a mulher no Brasil e verificar 

algumas medidas constantes na Lei 13.340/2006 e sua eficácia, demonstrando a aplicabilidade da 

Justiça Restaurativa e suas práticas como meio alternativo nesse âmbito.  

 

DESENVOLVIMENTO:   

A violência que mais cresce no país é a violência doméstica, exercida de várias formas, afetando o meio 

social, político, econômico, psicológico, bem como, a integridade corporal e sexual da mulher. 

Em 2006, foi sancionada a Lei nº 11.340/2006, criando mecanismos para diminuir à prática de violência 

de gênero, doméstica e familiar contra a mulher. Tal Lei foi nomeada de Lei Maria da Penha, 

homenageando a biofarmacêutica Maria da Penha que, por anos, sofreu ataques e duas tentativas de 

homicídio perpetradas pelo seuex marido.  
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De acordo com o artigo 5º, da Lei 11.340/2006, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. (BRASIL, 2006) 

Uma pesquisa realizada pelo DataSenado, em março de 2013, constatou que, 99% das mulheres 

possuem conhecimento sobre a Lei Maria da Penhamas, 700 mil ainda são vítimas de agressões. 

Também ficou estimado que, mais de 13 milhões e 500 mil mulheres já foram vítimas de algum tipo de 

violência. E, 31% destas mulheres ainda convivem com seu agressor. 

Os agressores possuem vínculo com a vítima, fazendo parte do núcleo familiar, inseridos no contexto 

doméstico. A violência doméstica é prejudicial não só para vítima, mas para o restante da família e pode 

desestruturar totalmente o círculo familiar. (SANTOS; MORÉ, 2011) 

Logo, percebe-se que, apesar do conhecimento acerca da Lei pelas mulheres e com o método 

convencional da Justiça Retributiva, os índices de violência doméstica continuam altos, igualmente o 

número de reincidência de crimes a ela relacionados. Portanto, é necessário pensar em outros métodos 

que previnam tal violência no País.  

No sistema penal atual, a ressocialização do agressor é pouco trabalhada, o foco principal é a punição e 

a determinação de pena ao acusado. Nesse contexto, a vítima é esquecida. 

A Justiça Restaurativa pode ser utilizada como alternativa em conflitos de violência doméstica pois, o 

seu foco é a vítima, ao mesmo tempo, trabalha a auto responsabilidade do agressor. Seus princípios são 

baseados na escuta, na aproximação da vítima e do ofensor para que o conflito seja solucionado 

atendendo às necessidades das partes. Nos procedimentos restaurativos, familiares e demais indivíduos 

da comunidade são incluídos, sendo fundamental também, no fortalecimento familiar e social. 

(AGÊNCIA CNJ DE NOTÍCIAS,2014) 

No Brasil, já são aplicados procedimentos restaurativos em casos de violência doméstica, sendo um 

pedido da presidente do CNJ e da ministra do STF, Cármen Lúcia, para que o Poder Judiciário contribua 

na aplicação da Justiça Restaurativa nestes casos. Inclusive, o Projeto de Lei 5621/2019, acrescenta à 

Lei Maria da Penha a possibilidade de que o juiz encaminhe as partes para núcleos de solução adequada 

de conflitos. Essa prática já vem sendo utilizada em Ponta Grossa (PR), desde 2015, com alto índice de 

satisfação entre os participantes. (AGÊNCIA CNJ DE NOTÍCIAS, 2017) 

A aplicação da Justiça Restaurativa nesses casos não faz com que a prestação jurisdicional seja 

substituída ou extinta, mas proporciona um diferencial, baseado na comunicação, educação do agressor 

e reconhecimento dos reais danos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, é importante incluir a Justiça Restaurativa em casos de violência doméstica, uma vez que 

configura uma possibilidade de realizar modificações sociais favoráveis à vítima e ao agressor, por meio 

de uma abordagem humanizada e pacificadora.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ÀS PESSOAS JURÍDICAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: YURI ALEXANDRE PASTORIO ROCHA  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: CASSIO HENRIQUE PACCHECO DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Partindo do escopo legal, a concessão da assistência judiciária gratuita á pessoa jurídica no Brasil, é 

aplicavel, tendo em vista a Súmula 481 do STJ, desde que demonstrada à impossibilidade de tal empresa 

em arcar com os custos de um processo. Nesse sentido, tendo em vista a amplitude do conceito legal, 

quais critérios objetivos se enquadram em tal necessidade? Há uma unificação na doutrina e 

jurisprudência acerca da linha tênue que separa uma empresa que pode e a que não pode arcar com 

tais custas? A problemática observada no instituto da Assistência judiciária Gratuita desenvolve-se no 

âmbito da lacuna deixada pela lei, a qual reconhece o direito da Pessoa Jurídica sobre tal instituto, 

contudo, não regula as hipóteses de sua aplicação, nem identifica critérios delimitadoress para tal 

concessão.  Tal conclusão objetiva-se em identificar critérios para a aplicação da Assistência Judiciária 

Gratuita, partindo da lacuna legal e sua aplicação pelo judiciário brasileiro.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Observando o aspecto legal do instituto, a base central do instituto encontra-se no artigo 98 do Código 

de Processo Civíl, que permite a concessão da Asitência Judiciária Gratuita para as pessoas jurídicas, 

diferenciando-as das pessoas físicas, já que para estas, a mera alegação de necessidade do instituto 

basta, conforme cita o artigo 99, §3 do diploma legal, e em complemento a súmula 481 do Superior 

Tribunal de Justiça, que limita a concessão para aqueles considerados hipossuficiêntes.  

Partindo de tal ponto, observando apontamento atual de Misael Montenegro Filho, tal situação não 

pode ser constatada através de mera análise de patrimônio acumulado pelo requerente, mas deve 

acolher tanto a receita como as despesas obtidas continuamente por tal agente (MONTENEGRO FILHO, 

2018, p. 124). Ou seja, a ausência de delimitação do instituto no caso das pessoas jurídicas necessita de 

uma análise interpretativa clara e rígida.  
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Considerando ainda a aplicação prática, Cristiano de Melo Bastos cita que a interpretação dos 

magistrados em geral observa a atual legislação processual civil vigente, mas que estes não devem 

atentar-se restritivamente a norma em si, mas que tal agente deve interpreta-la de forma ampla, 

considerando que o hipossuficiente ao qual o CPC refere-se não é um conceito fechado a aquelas 

pessoas em condições de total e absoluta miséria, mas que deve abarcar todos aqueles que de fato 

necessitam da tutela jurisdicional do Estado e possuem como barreira o custo exacerbado do processo 

e a ausência de amparo técnico e jurídico para a reivindicação de seus direitos (BASTOS, 2017, p.3).  

Realizada tal observação a legislação civil atual, é possível extrair algumas conclusões e construir uma 

linha de raciocínio em relação à atuação do poder judiciário frente às necessidades tanto de pessoas 

físicas, como as pessoas jurídicas. Nesse sentido, é possível verificar que, diante da amplitude do 

instituto, é fundamental o trabalho da doutrina e da jurisprudência para uma definição objetiva de 

critérios para a concessão de AJG as pessoas jurídicas, tendo em vista que o próprio ordenamento 

jurídico as exclui, ao afastar a simples alegação da parte e exigindo uma vasta coleta probatória para 

tanto.  

Contudo, tal exercício gera uma alta carga de insegurança jurídica tanto a parte requerente e ao 

magistrado em si, pois em não havendo uma delimitação legal, por exemplo, de um rol de documentos 

que servem como acervo probatório, constitui incerteza a parte acerca da efetividade de seu direito e 

ao juiz que no final possui como sua base o seu arbítrio. Nesse sentido, observando-se a realidade social 

vivenciada, na qual as empresas em geral necessitam de amparo na busca por seus direitos é que molda 

a necessidade de a lei, a doutrina e a jurisprudência intervirem ativamente, buscando levar a efetividade 

da prestação jurisdicional a todos aqueles que a anceiam, sem barreiras econômicas ou sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, verifica-se a absoluta necessidade de maior amparo dos tribunais superiores e da lei para a 

regulamentação do tema, considerando a subjetividade presente, visando à unificação de critérios que 

abarque as diversas categorias empresariais existentes no direito brasileiro, observando as 

peculiaridades de cada tipo de pessoa jurídica, e norteando o trabalho do magistrado, no caso concreto. 
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BASTOS, Cristiano de Melo.  A justiça gratuita no novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: 
RT VOL.965 (MARÇO 2016). Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servic
os_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.965.04.PDF. Acesso em: 08 ago. 2020. 

Decreto Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Brasília, DF: 
Senado, 2015. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 
3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 124. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DSENVOLVIMENTO DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO EM 

CASOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: YURI ALEXANDRE PASTORIO ROCHA  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: CASSIO HENRIQUE PACCHECO DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

A aplicação do instituto da conciliação no Brasil não é uma completa novidade, contudo, a atuação de 

tal campo no ramo empresarial caminha a curtos passos em direção à desburocratização e 

desjudicialização de lides de menor complexidade, o que representa um enorme avanço, em especial 

em um cenário de crise financeira e social. Nesse sentido, a atuação do instituto da conciliação e 

mediação sobre as lides, em casos de empresas e seus credores, converge com os princípios da 

celeridade e econômia processual, considerando o enorme gasto na judicialização sobre as dívidas da 

empresa em situação de uma eminente falência e a necessidade do credor no recebimento de seu 

crédito e a injeção de valores para novos investimentos e geração de emprego e renda.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Considerando as recente mudanças em relação a nova lei de falência, a lei 11.101/05 visa implementar 

condições mais acessíveis aos diversos tipos de empresas e de acordo com o montante devido, campo 

de atuação e tamanho da empresa litigante. Contudo, a judicialização enfrentada ainda sim possui certo 

caráter burocrático, gera um alto custo para a empresa, o que afeta em alto grau sua possibilidade de 

quitação de seus débitos e desestimula a negociação com credores, e ainda gera dúvidas e incertezas, 

em especial a aqueles credores, que anseiam pelo pagamento de seu crédito, contudo, ficam a mercê 

de uma expectativa de direito a receber aquilo que é seu. 
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Nesse sentido, impulsionada pela atitude de algumas comarcas ao redor do Brasil, na implementação 

de tratativas de conciliação prévias ao processo contencioso, o CNJ, em sua resolução 63, elencou 

diversas recomendações aos magistrados atuantes em lides de processos de recuperação judicial a 

observação e implementação de formas de conciliação e mediação entre os empresários e seus credores 

para quitação de débitos e parcelamentos de dívidas. Dessa forma, a atuação fora do campo da 

fervorosa luta na justiça ganha destaque em meio a uma grave crise financeira e a uma pandemia que 

afetou os mais diversos segmentos do mercado de bens e serviços para dar espaço à atuação entre 

entidades de forma a tentar manter essas empresas afetadas ainda em pé, gerando mais empregos e 

maior circulação de capital. Considerando ainda a utilização dos centros judiciários de conciliação  –  

CEJUSC tem um enorme papel na utilização do instituto de forma viável, fornecendo meios adequados 

e profissionais preparados no auxílio e realização de conciliações em diversas comarcas ao redor do 

Brasil. 

Portanto, mesmo que em casos específicos dentro da lei 11.101/05, a atuação do CNJ em incentivar a 

implementação da conciliação e mediação dentro da recuperação judicial como um todo, o que em 

longo prazo certamente possui o condão de gerar frutos e até mesmo atuação legislativa para 

modificação no âmbito legal, para o reconhecimento e implementação da conciliação e mediação de 

forma ampla e adaptativa ao caso concreto, abarcando os mais diversos tipos de empresários e suas 

necessidades. Considerando ainda uma alteração legislativa ampla acerca do tema, o uso da ferramenta 

de conciliação e mediação pode auxiliar e bonificar as partes integrantes da lide, trazendo benefício ao 

credor no recebimento do seu crédito de forma rápida, ao devedor, com a diminuição de lides e dos 

custos da demanda em curto prazo, e a sociedade como um todo, diante de uma economia mais 

fortificada e resistente a crises e eventuais quedas de percurso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, verifica-se a  necessidade da apreciação acerca do tema pela doutrina, jurisprudência e em 

especial do poder legistativo, com a inserção de regras que abarquem o uso da ferramenta de 

conciliação e mediação de forma adaptada aos princípios da celeridade e econômia processual, 

fomentando a negociação entre as partes e diminuindo a carga de lides a serem apreciadas pelo Poder 

Judiciário. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANGELO, Tiago. Por R$ 187, empresas no PR poderão negociar com credores de modo pré-judicial. 

Disponivel em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-26/empresas-pr-negociar-credores-modo-pre-

judicial>. Acesso em: 24 ago. 2020. 

BARBOSA MANUCELLI, J.; PERALTA MOUCHIBAHANI, M. F. Meios alternativos de solução de conflito e 

a recuperação judicial. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/meios-

alternativos-de-solucao-de-conflito-e-a-recuperacao-judicial-11082020>. Acesso em: 24 ago. 2020. 
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BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação 63/20. Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3261>. Acesso em: 24 ago. 2020. 

BRASIL. Lei nº 11.101 de 9 de Fevereiro de 2005. Brasília, DF: Poder Executivo, 2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DE JUNTAS SOLDADAS A LASER DE 22MNB5 COM E 

SEM ADIÇÃO DE NB E MO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alexandre Pereira Dall'Oglio  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Dr. William Haupt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com uma alta demanda de aços com baixo peso e que garantam uma alta segurança, as indústrias 

automotivas optam por aços AHSS (advanced high strenght steel). Dentro desses aços está o 22MnB5, 

com uma microestrutura composta basicamente de martensita, estando dentre os AHSSs com melhores 

propriedades mecânicas (JIA et al., 2014). Segundo He, Qin e Jiang (2019), é comum ocorrer a perda de 

propriedades na ZAC (Zona Afetada pelo Calor) de materiais como 22MnB5. Isso se deve as 

propriedades desse material virem principalmente do tratamento térmico em que esses aços são 

previamente expostos. 

Fabricantes de materiais tentam, através de metais de adição, diminuir os efeitos indesejados gerados 

por processos que afetem a microestrutura do material. Com o objetivo de comparar juntas soldadas 

utilizando o processo Laser nos dois aços, foram realizados ensaios mecânicos para verificar a 

performance do 22MnB5 com Nb e Mo em relação ao 22MnB5 comum. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. Ensaios de Tração 

Os ensaios de tração das uniões soldadas pelo processo laser foram realizadas conforme os 

procedimentos da norma ASTM E 8M, com corpos de prova na condição padrão de análise. Para a 

análise foi utilizada uma máquina de ensaio da marca Shimadzu modelo EHF – EB 10 – 20L, foram 

ensaiados 5 corpos de prova para cada material com uma taxa de carregamento de 0,75 mm/min. 

2. Análise Fractográfica 
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As amostras foram preparadas com lixamento transversal na sequência granulométrica # 220, 400, 600, 

1200 e 2500 e polidas com solução de alumina 1 µm. As imagens foram adquiridas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) marca Tescan modelo VEGA 3, com uso da técnica de 

elétrons secundários (SE). Foram realizadas análises macrográficas e uma avaliação dos 

micromecanismos de fratura para cada material após os ensaios de tração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os ensaios de tração da versão com Nb e Mo renderam também resultados, por mais que ligeiramente, 

superiores. O mecanismo de fratura foi também mais interessante para a versão com Nb e Mo, se 

apresentando mais como uma fratura dúctil do que uma frágil como a versão sem Nb e Mo. 

De uma maneira geral, o 22MnB5 com Nb e Mo apresenta características levemente superiores ao sem 

Nb e Mo. 

 

REFERÊNCIAS: 

HE, Xi; QIN, Youqiong; JIANG, Wenxiang. Effect of welding parameters on microstructure and 

mechanical properties of laser welded Al-Si coated 22MnB5 hot stamping steel. Journal Of Materials 

Processing Technology, v. 270, p. 285-292, 2019. 

JIA, Jin; YANG, Shang-Lei; NI, Wei-Yuan; BAI, Jian-Ying. Microstructure and mechanical properties of fiber 

laser welded joints of ultrahigh-strength steel 22MnB5 and dual-phase steels. Journal of Materials 

Research, v. 29, p. 2565-2575, 2014. 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Tensões máximas, de escoamento e o alongamento dos aços 22MnB5 com e sem Nb e Mo. 

  22MnB5 com Nb e Mo 22MnB5 sem Nb e Mo 

  σmáx σe Alongamento (%) σmáx σe Alongamento (%) 

CP 01 1660,10 1207,13 4,77 1439,84 1029,09 2,38 

CP 02 1658,27 1132,77 4,48 1620,31 1001,59 5,22 

CP 03 - - - 1297,31 922,30 2,54 

CP 04 1535,73 910,69 5,37 1470,82 962,30 4,47 

CP 05 1546,37 1076,74 4,74 1531,42 796,61 5,99 

Média 1600,12 1040,07 4,84 1471,94 942,38 4,12 

Desv. Pad. 68,35 115,49 0,38 119,46 90,93 1,61 

 

Figura 1 – Fractografia por MEV do 22MnB5 sem Nb e Mo. (a) 4000X e (b) 10000X. 

 

 

Figura 2 - Fractografia por MEV do 22MnB5 com Nb e Mo. (a) 4000X e (b) 10000X. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

PROCESOS DE CONTROLE DA TEMPERATURA DA MISTURA 

ASFÁLTICA USINADA A QUENTE NO TRANSPORTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alice Rigon       

ORIENTADOR: Eliara Riasyk Porto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No processo de execução de um pavimento asfáltico podem ocorrer diversas falhas, sendo uma delas a 

perda de temperatura da mistura asfáltica. Durante a etapa de transporte a mistura asfáltica tende a 

entrar em equilíbrio com o ambiente externo, perdendo a temperatura na qual saiu da usina, o que 

implica na chegada ao local de aplicação com temperatura inferior a ideal para compactação. Caso a 

mistura asfáltica seja compactada com temperatura inferior a ideal podem surgir diversos problemas, 

sendo o principal a não obtenção da compactação ideal, o que implicará negativamente na qualidade 

final do pavimento e contribuirá para o surgimento de patologias no revestimento asfáltico. Ciente dos 

grandes deslocamentos no transporte e de possíveis interferências buscou-se conhecer as 

especificações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte além de acompanhar o 

processo prático de uma empresa, para entender o comportamento da mistura asfáltica durante o 

transporte. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para analisar o comportamento da mistura asfáltica acompanhou-se o desenvolvimento do processo 

prático empregado por uma empresa, nestas visitas técnicas foram aferidas as temperaturas de 5 

carregamentos de mistura asfáltica para duas diferentes obras com intuito de analisar a influência dos 

fatores: tempo, distância e condições climáticas. 

As medições de temperaturas da mistura asfáltica foram realizadas com dois diferentes equipamentos, 

o primeiro deles foi o termômetro do tipo espeto que obtém a temperatura interna da mistura asfáltica, 

enquanto o segundo, a câmera termográfica, apresenta a distribuição da temperatura superficial. Para 
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obtenção das temperaturas ambientes utilizou-se de um termômetro convencional para ambientes. 

Para a etapa de transporte as temperaturas da mistura asfáltica foram aferidas ao final do carregamento 

da mistura asfáltica antes de sair da usina e ao chegar ao local de descarga, na obra. As temperaturas 

ambientes foram coletadas na usina e no local da obra. 

Após coletar os dados de todas as viagens (identificadas de A a E) os mesmos foram analisados e 

dispostos nos gráficos apresentados em anexo. No Gráfico 1 tem-se os resultados obtidos com o 

termômetro do tipo espeto e o Gráfico 2 tem-se os resultados para a temperatura superficial obtido 

com a câmera termográfica. Ambos os gráficos são relacionados com a temperatura ambiente e no 

gráfico 2 ainda se analisa a influência da temperatura da caçamba. 

Para a temperatura interna da mistura asfáltica, apresentada no Gráfico 1, houve uma tendência, que 

não necessariamente se repete em todos os veículos, ao apresentar maior perda de temperatura 

quanto menor for a temperatura ambiente. Ressalta-se que por se tratar da temperatura interna da 

mistura asfáltica a perda apresentada é menor, uma vez que a alta temperatura da usinagem é mantida 

no interior da mistura, o que não ocorre com a temperatura superficial. 

Já a superfície da mistura é afetada mais facilmente pelos fatores externos, percebe-se pelo Gráfico 2 

que as perdas são muito maiores pois a troca de calor é acelerada pela grande diferença entre a 

temperatura do ambiente e a da mistura asfáltica. Outro fator considerado foi a superfície da caçamba, 

e nota-se a tendência a apresentar uma maior perda de temperatura da mistura quanto menor foi a 

temperatura da caçamba, que por sua vez é afetada pela temperatura ambiente. 

Assim pôde-se concluir que a temperatura ambiente é o maior fator de influência uma vez que a mesma 

afeta todos os demais fatores, sendo por isso que o DNIT recomenda que não sejam usinadas misturas 

com temperatura ambiente inferior a 10ºC, e para auxiliar a reduzir a troca de calor com o ambiente 

externo devem ser utilizadas lonas de cobertura nas caçambas durante o transporte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A investigação realizada foi de grande valia, pois foi possível entender como a temperatura da mistura 

asfáltica se comporta, principalmente se tratando da temperatura ambiente e das trocas de calor com 

o ambiente externo. Conhecer os fatores que influenciam a perda de temperatura da mistura asfáltica 

é extremamente importante, pois só assim é possível adotar medidas para reduzi-las ou evitá-las.  

 

REFERÊNCIAS: 

DNIT-ES 031/2006: Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico – Especificação de serviço 
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ANEXOS 

Gráfico 1 – Transporte: Comportamento da temperatura interna da mistura asfáltica 

 Fonte: A autora, 2020.  

  

Gráfico 2 – Transporte: Comportamento da temperatura da superfície da mistura asfáltica 

Fonte: A autora, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE INFLUÊNCIA NA 

RESISTÊNCIA DE UMA MISTURA DE SOLO, CAL DE 

CARBURETO E CINZA DA CASCA DE AVEIA PARA USO EM 

PAVIMENTOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carla Zen Foss  

COAUTORES: Claudio Luiz Queiroz  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Pedro Domingos Marques Prietto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Segundo a CNT de rodovias, cerca de 59% dos pavimentos apresentam algum tipo de problema, tendo 

classificação regular, ruim ou péssimo, percebendo-se uma ausência de melhora em relação aos últimos 

anos. 

Observando o cenário atual da malha rodoviária brasileira, percebe-se o quanto se faz necessário 

investir em pesquisas e tecnologias voltadas para a área de pavimentação, principalmente focando em 

pavimentos de baixo custo e sua implantação em estradas vicinais. 

À vista disso, o presente estudo tem como objetivo principal avaliar o comportamento de misturas de 

solo estabilizadas através da adição de cal de carbureto e cinza da casca de aveia em ensaios resistência, 

em função dos teores de cinza empregados nas misturas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo teve como objetivo a avaliação do efeito do teor de cal (4, 7 e 10%), do tempo de cura (7 e 28 

dias), temperatura de cura (23 e 40°C) e dos teores de cinza (10, 20 e 30%), quando inseridos na matriz 

solo-cal, a partir dos ensaios de resistência à compressão simples (RCS).  
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Os corpos de prova foram moldados através da compactação em camadas, buscando reproduzir o peso 

específico aparente seco máximo obtido através dos ensaios de compactação na energia Proctor 

Normal, sendo a quantidade de material por camada e o número de golpes dados ajustados de forma a 

atender esse parâmetro. Após a moldagem, os corpos de prova foram identificados e vedados com filme 

plástico e acondicionados em sacos plásticos, de forma a manter a umidade durante o processo de cura.  

As amostras que foram curados em temperatura de 23°C foram colocadas em câmara climatizada e com 

umidade controlada não inferior à 95%, já as amostras curadas a 40ºC foram levadas para estufa. Após 

o respectivo tempo de cura, as amostras foram submetidas à imersão em água por 24 horas, visando 

aproximar a condição de saturação, minimizando assim os efeitos de sucção. 

A resistência à compressão simples foi obtida pelo método DNER-ME 201 (DNIT, 1994) que define a 

execução do ensaio para misturas solo-cimento. A prensa utilizada no rompimento dos corpos de prova 

possui capacidade máxima de 4000 kgf. A célula de carga utilizada apresenta capacidade nominal de 

500 kgf e resolução de 0,1 kgf. A velocidade de deformação foi de 1,27 mm por minuto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O ensaio realizado com misturas solo-cal, apresentou valores de RCS entre 0,27 MPa e 1,77 MPa, 

mostrando ganhos de mais de 200% e afirmando a influência do teor de cal no aumento da RCS. Quanto 

aos ensaios com teor de cinza, demonstrou influenciar na redução da RCS, principalmente em 

temperaturas mais baixas.       

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação – 

Método de ensaio. 2016f. 9 p. 

BERNUCCI, L. B. et al. Pavimentação Asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: 

PETROBRAS; ABEDA, 2008. 504p. Il 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. 2019. Pesquisa CNT de Rodovias 2019: Relatório 

Gerencial. Disponível em: <http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Paginas/relatorio-gerencial/ >. Acesso 

em: 20 mar 2020. 

DNER. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Norma DNER-ME 201/1994: Solo 

cimento - compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1994. 4p. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   X    ) Resumo              (       ) Relato de Experiência            (       ) Relato de Caso 

 

CONSUMO DE AÇÚCAR REDUTOR PRESENTE NAS FRUTAS E 

GERAÇÃO DE ETANOL PELOS MICRORGANISMOS S. 

CEREVISIAE COMUM E S. CEREVISIAE CAT-1 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Mattana Silva  

COAUTORES: Danúbia Paula Cadore Favaretto 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Vandré Barbosa Brião 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A busca por fontes renováveis de energia é de grande relevância, uma vez que os combustíveis fósseis 

podem se extinguir, além dos diversos gases poluentes que liberam na atmosfera (THAN et al., 2019).   

Novas alternativas de substituição começam a ser pesquisadas, dentre elas, a utilização das biomassas 

lignocelulósicas, oriundas de diferentes resíduos orgânicos. Os materiais lignocelulósicos são formados 

por estruturas complexas de celulose, hemicelulose e lignina que necessitam de pré-tratamentos 

adequados para rompê-las, porém possuem grandes quantidades de açúcares fermentáveis por 

microrganismos capazes de convertê-los em bioetanol (THAN et al., 2019).  

Dentre os resíduos orgânicos utilizados para a produção de bioetanol, se destacam os resíduos de frutas, 

que geralmente são descartados pelos supermercados, fruteiras e pelas indústrias de processamento. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo produzir bioetanol utilizando como biomassas, resíduos 

de banana, manga, maça e kiwi.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os resíduos de frutas foram coletados em um supermercado da cidade de Passo Fundo/RS. As biomassas 

foram trituradas com água em liquidificador industrial antes da etapa de fermentação. A fermentação 

ocorreu a partir da adição da levedura S. cerevisiae CAT-1 em cada uma das amostras de frutas 
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trituradas. O ensaio foi mantido em condições anaeróbicas, por 7 dias a 30 °C, sendo que amostras 

foram coletadas a cada 24 h. Para cada amostra coletada foi analisado o consumo de açúcar redutor, 

pelo método de DNS - ácido 3-5-dinitrossalicílico (MULLER 1995) e a produção de etanol foi obtida 

utilizando-se uma curva padrão. A leitura de absorbância foi realizada em espectrofotômetro (UV-1800, 

Shimadzu) no comprimento de onda de 600 nm. Os valores obtidos a partir dos açúcares redutores 

totais iniciais e finais e produção de etanol são mostradas na Fig. 1. No início do processo de 

fermentação todos os tratamentos mostram diferentes valores de AR e Etanol. A fig. 1a, 1b e 1c 

apresentaram as maiores concentração iniciais de AR de 30,55 g/L, 27,4 g/L e 25,93 g/L, 

respectivamente.  No entanto, as fig. 1d, 1e, 1f, 1g e 1h apresentaram as concentrações de AR de 19,97 

g/L, 17,79 g/L, 17,38 g/L, 15,66 g/L e 2,99 g/L, respectivamente. As maiores concentrações de etanol 

foram obtidos entre os tempos 24h, 96h e 120h. Durante o tempo 24h, as figuras 1a, 1b, 1f e 1g 

apresentaram valores de 9,72 g/L, 10,83 g/L, 8,91 g/L e 5,42 g/L , respectivamente. Já no tempo 96h, a 

fig. 1c apresentou 17,54 g/L, enquanto a 1d obteve 16,1 g/L e a 1h, 33,14 g/L.  Além disso, no tempo 

120 h, a fig. 1e apresentou a maior concentração, com 49,21 g/L. Como era de se esperar, após a 

inoculação da levedura, o conteúdo de etanol no meio começou aumentar, enquanto a concentração 

de glicose diminuiu. Ademais, Guerrero et. al (2018), após 48h de fermentação, obteve um teor de 

etanol de 48 g/L, enquanto para AR nenhuma glicose foi medida. Em geral, todos os tratamentos 

apresentaram um comportamento degradante de açúcar em etanol. De acordo com Wang et al. (2019), 

isso se deve ao taxa de conversão de açúcares em produto (etanol), a taxa é maior durante o 

crescimento e isso diminui à medida que a cultura entra na fase estacionária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A produção de bioetanol a partir dessas biomassas torna-se um processo bastante atraente. Isto 

porque, além de permitir a criação de uma fonte alternativa e renovável de energia e de contribuir com 

a redução de resíduos no meio ambiente, pode agregar valor à matriz produtiva da fruta reduzindo, 

assim, o risco de perdas provocado por sua comercialização. 

 

REFERÊNCIAS: 

GUERRERO, A. B.; BALESTEROS, I.; BALESTEROS, M. The potential of agricultural banana waste for 

bioethanol production. Fuel, p. 176-185, 2018. 

SURYANIGSIH, N. L. S.; PASARIBU, Y. P. Dewaka banana as an alternative energy source. Procedia Food 
Science, p. 211-215, 2015. 
 
TAN, J. S.; PHAPUGRANGKUL, P.; LEE, C. ; LAI, Z. W.; BAKAR, M. A.; MURUGAN, P. Banana frond juice as 

novel fermentation substrate for bioethanol production by Saccharomyces cerevisiae. Biocatalysis and 

Agricultural Biotechnology, v. 21, 2019. 
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WANG, L.; YORK, S. W.; INGRAM, L. O.; SHANMUGAM, K. T. Simultaneous fermentation of biomass-
derived sugars to ethanol by a co-culture of an engineered Escherichia coli and Saccharomyces 
cerevisiae. Bioresource technology, p. 269-276, 2019.  
 
 

ANEXOS:  

Figura 1. Determinação do consumo de açúcar redutor (AR) e a produção de etanol das biomassas 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DE 

CONTAINERS MARÍTIMOS REUTILIZADOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Dal Vesco. 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professor Eduardo Madeira Brum, MSc. 

UNIVERSIDADE: UPF-Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o avanço das tecnologias, o mercado da construção civil no Brasil está em busca de novas 

técnicas construtivas visando promover o crescimento do setor em função do custo benefício aliado a 

sustentabilidade das construções (DELLATORRE, 2014). Esta busca por novas técnicas construtivas, 

trouxeram para o mercado da construção civil os containers, sua utilização na construção civil veio 

com a ideia de sustentabilidade, renovação e economia. A sustentabilidade é um tema que acerca este 

tipo de construção, pois está ligada não só ao reaproveitamento de containers descartados, mas 

também na utilização de materiais menos nocivos ao meio ambiente. Com a realização desta pesquisa 

foi possível associar os elementos que compõe as novas formas de construção com a necessidade de 

construções mais sustentáveis. O objetivo deste estudo é fazer uma comparação de custos entre 

projeto de residencial em container e em alvenaria convencional e abordar os usos de containers na 

construção civil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O objeto de estudo desta pesquisa é composto por um projeto residencial constituído de dois containers 

marítimos, conforme planta baixa do Anexo A. A partir do projeto, foi possível especificar as técnicas 

construtivas e posterior a isso realizar um levantamento de custo do projeto residencial e fazer o 

comparativo de custo entre o projeto residencial em container e em alvenaria. Ao final apresentou-se 

alguns usos de containers na construção civil.  

O projeto é constituído por dois containers 40 pés, possui aproximadamente 65 m² e é composto de 

três dormitórios, banheiro, sala estar/jantar, cozinha e área de serviço. Os containers possuem uma 

estrutura pronta, necessitando apenas de adaptações para melhorar o conforto térmico da edificação. 
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Os revestimentos são em gesso acartonado e estrutura de drywall. Conforme o projeto, devem ser feitos 

cortes e soldas na estrutura do container possibilitando a colocação de portas e janelas. Para melhorar 

o conforto térmico do usuário, utilizou-se um revestimento com lã de pet. O revestimento é colocado 

no interior da estrutura de drywall, juntamente com a instalação elétrica e hidráulica, e para 

acabamento final, coloca-se gesso acartonado e posterior a isso, pintura PVA. Para a estrutura externa 

do container foi utilizada tinta anticorrosiva. 

Realizou-se uma pesquisa de preços para aquisição de dois containers dry box de 40 pés, com empresas 

da região. Obtendo um custo de R$ 25480,00. Desenvolvendo o levantamento e a quantidade de 

materiais o custo total do projeto em container foi de R$ 91085,26. 

Para determinar o custo da casa em alvenaria convencional utilizou-se o mesmo projeto arquitetônico 

anterior. O custo por m² de construção para este sistema foi calculado tendo como base o CUB/RS 

(Custo Unitário Básico). Determinou-se o custo para 3 padrões de acabamento para residências 

unifamiliares: baixo (R1-B) com valor de R$ 93926, 95, normal (R1-N) valor de R$ 118710,80, e alto (R1-

A) com valor de R$ 149375, 85. 

Comprando os custos do projeto em container com o padrão R1-B a diferença de custo foi menor para 

o projeto em container, em torno de 3%. Comparando com o padrão R1-N foi de 23,27%, e para o R1-A 

a diferença foi de 39,02%. Observa-se que a variação aumenta conforme o padrão de acabamento do 

sistema alvenaria convencional.  

Apresenta-se a seguir alguns usos de containers na construção civil. Wild World Clothing Store em São 

Miguel do Oeste/SC, é uma loja de roupas construída com um container marítimo de 40 pés.  

Condomínio Container-Passo Fundo/RS, é o primeiro condomínio construído com containers 

marítimos na cidade, o projeto contempla 4 containers de 40 pés. Barbearia Container-Passo 

Fundo/RS, construído com um container de 20 pés. Depósito e escritório de obra-Passo Fundo/RS, 

muito usado por trazer organização para obra. Sala de descanso/CCVET-Passo Fundo/RS, construído 

com dois containers dry box de 20 pés. Os containers podem ser usados também como depósito de 

defensivos agrícolas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos resultados obtidos comprovou-se que há uma viabilidade econômica no projeto em 

containers comparados aos três padrões de acabamento de alvenaria convencional. Destaca-se três 

aspectos significativos nesse processo construtivo, a facilidade de construção, a viabilidade econômica 

e a sustentabilidade nas construções com containers. 

 

REFERÊNCIAS: 

DELLATORRE, Lázaro Augusto. Análise comparativa de custo entre edifício de alvenaria estrutural e de 

concreto armado convencional – Trabalho de Conclusão de curso em engenharia Civil Santa Maria, RS, 

Dezembro 2014. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

 

ANEXOS 

Anexo A – Planta arquitetônica do projeto residencial. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 

ACÚMULO DE CARBOIDRATO DA MICROALGA SPIRULINA 

PLATENSIS CULTIVADA COM ADIÇÃO DE EFLUENTE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: André Bergoli  

CO-AUTORES: João Felipe Freitag, Francisco Gerhardt Magro, Thainá Vanz de Almeida e Vítor Augusto 
Farina Cavanhi 

ORIENTADOR: Profe. Dra. Luciane Maria Colla 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

 

INTRODUÇÃO 

As microalgas são organismos fotossintetizantes, unicelulares e na maioria das vezes, aquáticos. As 

mesmas têm obtido muito destaque no tocante à produção de biocombustíveis como o etanol 

produzido a partir do carboidrato e o biodiesel produzido a partir do lipídio. A exemplo, tem-se um 

recente estudo (2018), na qual a Petrobrás está realizando, sobre a produção de biodiesel a partir de 

microalgas. Isso, visto que os combustíveis fósseis trazem impactos ambientais negativos, prejudicando 

a qualidade de vida humana e animal. 

Dessa forma, explorou-se o acúmulo intracelular de carboidratos da microalga Spirulina platensis (Sp), 

cultivada com a adição de efluente de bovinocultura.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizadas cepas da microalga Spirulina platensis, cujo cultivo foi realizado em tanques do tipo 

raceways de 10 L, acondicionados em estufa (presente ao lado do Módulo II da UPF Parque), mantidos 

entre 20 ºC e 30 ºC, sendo que os ensaios foram realizados em duplicata. A sua agitação foi realizada 

por meio de bombas submersas e a concentração inicial foi de 0,2 g/L.  

O efluente (ef) pertence ao processo de biodigestão de esterco bovino para geração de energia, sendo 

filtrado em algodão.  

As concentrações de biomassa dos ensaios foram feitas via densidade óptica (OD) a cada 24 horas em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 670 nm (COSTA; COLLA; FILHO, 2002). A cada cinco 

dias, foi adicionado 10% de efluente e feita a retirada de amostras, para posteriormente fazer análises 

das mesmas. Após esses procedimentos, para que a biomassa fosse obtida, as amostras de cada raceway 
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foram centrifugadas a 3500 RPM por 10 min. Posteriormente elas foram secas por 24 horas a 50 ºC. 

Para determinar carboidrato intracelular, utilizou-se o método fenol-sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). 

Os resultados da caracterização das biomassas de Spirulina platensis (Sp) estão presentes na Figura 1. 

Comparando-se os resultados, os ensaios sem adição de efluente foram os que apresentaram melhores 

resultados, tendo pico de acúmulo de carboidrato no décimo quinto dia de cultivo (acúmulo de 49,34%). 

Os ensaios com adição do efluente ao meio de cultivo (tendo pico de acúmulo de carboidrato em 

30,41%, no décimo quinto dia de cultivo), evidenciaram que a microalga Sp não consegue acumular 

tanto carboidrato intracelular, quando comparada à cultivada sem adição do mesmo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os cultivos sem adição de efluente foram os que acumularam o maior percentual de carboidratos, tendo 

aumento de carboidrato intracelular ao longo do período analisado. Ainda, o estudo mostra que é 

possível o cultivo da microalga com adição de efluente, sendo que a adição do mesmo pode diminuir o 

custo de produção e cultivo de biomassa microalgal. 

 

 

REFERÊNCIAS 

COSTA, J. A. V., COLLA, Luciane Maria, DUARTE FILHO, P., KABKE, K., WEBER, A. Modelling of Spirulina 

platensis growth in fresh water using response surface methodology. World Journal of Microbiology 

and Biotechnology. v.18, p.603 - 607, 2002. 

DUBOIS, M.; GILLES, M. K.; HAMILTON, J.K.; REBERS, P. A.; SMITH, F. Colorimetric Method for 

Determination of Sugars and Related Substances. University of Minnesota, Estados Unidos, 1956. 

OLIVEIRA, Nielmar de. PETROBRÁS ESTUDA PRODUZIR BIODIESEL A PARTIR DE MICROALGAS. Agência 
Brasil, 2018. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-
02/petrobras-estuda-produzir-biodiesel-partir-de-microalgas>. Acesso em: 29/08/2020. 
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ANEXOS 

Figura 1. Acúmulo intracelular de carboidrato microalgal 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ABORDAGEM DOS ODS NOS TRABALHOS APRESENTADOS NA 

SEMANA DO CONHECIMENTO DA UPF NO PERÍODO DE 2015 

A 2019 

 
AUTOR PRINCIPAL: Andressa Gengnagel  

COAUTORES: Janaina Mazutti, Giovana Reginatto, Carolina Ferreira Azeredo 

ORIENTADOR: Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A abordagem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas universidades gera a 

disseminação de conhecimento a respeito dos mesmos além de instigar a pesquisa de soluções e ideias 

de implantação para os ODS, visto que os membros da comunidade acadêmica prezam por um mundo 

melhor. O ambiente da universidade é propício para a mobilização e posicionamento em relação aos 

ODS. Além disso, as universidades possuem influência na sociedade, tornando possível o alcance para 

um grande público do conhecimento sobre os ODS (SDSN, 2017). A Semana do Conhecimento, evento 

anual promovido pela Universidade de Passo Fundo, é um espaço de diálogo para trocas de experiência 

e compartilhamento de conhecimentos entre os acadêmicos. Assim, é um evento muito construtivo 

para todos os estudantes presentes e membros da sociedade que acompanham as apresentações. O 

objetivo deste trabalho é analisar a abordagem dos ODS nos trabalhos inscritos na Semana do 

Conhecimento da UPF no período de 2015 a 2019.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia da pesquisa baseou-se na coleta e análise de dados secundários disponibilizados pela 

UPF. Os dados analisados são os trabalhos inscritos na Semana do Conhecimento da UPF desde 2015, 

ano de implantação da Agenda 2030 e dos 17 ODS, até 2019, último ano do evento. Os trabalhos foram 

organizados por ano, e seguido da leitura do título, foram classificados em dois grupos, com relação e 

sem relação com os ODS. Em caso de relação, marcava-se qual(ais) ODS eram abordados. Essa 
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abordagem pode ser tanto de forma direta, onde o autor cita formalmente algum ODS, quanto de forma 

indireta, onde o autor contribui para um ODS mesmo sem reconhecer a contribuição. Ao todo, foram 

identificados 4.661 trabalhos, de 2015 até 2019. Destes, 54,9% apresenta relação com os ODS. Em 2015, 

51,1% dos trabalhos abordou algum ODS. O tema da Semana do Conhecimento foi “Integrando Práticas 

e Transversalizando Saberes” e os ODS mais abordados foram ODS 3 - Saúde e bem-estar, ODS 4 – 

Educação de Qualidade e ODS 10 – Redução das desigualdades. O tema do evento se relaciona com os 

ODS mais abordados, pois contempla a educação, integração e entrelaçamento de práticas e 

conhecimento, reduzindo as desigualdades e sendo caracterizado como inovação. Em 2016, 41,1% dos 

trabalhos abordou algum ODS. O tema do evento foi “Universidade e Comunidade em Transformação” 

e os ODS mais abordados foram ODS 3 - Saúde e bem-estar, ODS 4 – Educação de Qualidade e ODS 9 – 

Indústria, Inovação e Infraestrutura. Novamente os ODS mais abordados se interligam com o tema, pois 

está tratando de inovações na educação e em comunidades de acordo com os novos contextos e 

necessidades da sociedade. Em 2017, 49,8% dos trabalhos abordaram os ODS. O tema do evento foi 

“Compartilhando e Fortalecendo Redes de Saberes” e os ODS mais abordados foram ODS 3 - Saúde e 

bem-estar, ODS 4 – Educação de Qualidade e ODS 15 – Vida Terrestre. Os ODS mais abordados não 

possuem uma ligação direta com o tema do evento, com exceção do ODS 4 que engloba a melhoria da 

educação. Em 2018, 46% dos trabalhos tiveram relação com os ODS. O tema do evento foi “Construindo 

conhecimentos para a redução das desigualdades” e os ODS mais abordados foram ODS 3 - Saúde e 

bem-estar, ODS 10 – Redução das desigualdades e ODS 4 - Educação de qualidade. O tema se interliga 

diretamente com os ODS 4 e 10, destaques em abordagem neste evento, falando sobre educação de 

qualidade para redução das igualdades. Por fim, em 2019, 82,8% dos trabalhos possuíam relação com 

algum ODS. O tema da Semana do Conhecimento foi “Universidade em transformação: integralizando 

saberes e experiências” e os ODS mais abordados foram ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, 

ODS 3 - Saúde e bem-estar e ODS 4 – Educação de Qualidade. Os ODS mais abordados estão diretamente 

ligados ao tema do evento, por tratarem de transformação da universidade com melhor educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A abordagem dos ODS ao longo dos anos se manteve entre 40% a 50%, com exceção do ano de 2019, 

onde ocorreu um acréscimo, chegando a quase 85%. Além disso, os ODS mais abordados neste período 

foram os ODS 3 – Saúde e bem-estar, ODS 4 – Educação de Qualidade e o ODS 9 – Indústria, Inovação e 

Infraestrutura, mostrando que as ações para contribuir com a saúde, educação e inovação estão em 

evidência. 

 

REFERÊNCIAS: 

SDSN. SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK. COMO COMEÇAR COM OS ODS NAS 

UNIVERSIDADES: UM GUIA PARA AS UNIVERSIDADES, OS CENTROS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E A 

ACADEMIA. Australia/Pacific, 2017. Disponível em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/wp-

content/uploads/sites/346/2019/07/GUIAComo_come_C3_A7ar_com_os_ODS_nas_Universidades.pd

f. Acesso em: 10 jul. 2020.  
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UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Anais. Passo Fundo, 2015. Disponível em: 

https://www.upf.br/semanadoconhecimento/menu-lateral/anais/. Acesso em: 10 jul. 2020.  

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Apresentação. Passo Fundo, 2020. Disponível em: 

https://www.upf.br/semanadoconhecimento/apresentacao. Acesso em: 10 jul. 2020.  
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ANEXOS 

Figura 2 - Os 5 ODS mais abordados dos anos de 2015 e 2016. 

                                   
Fonte: Própria autora (2020). 

 

Figura 3 - Os 5 ODS mais abordados dos anos de 2017 e 2018. 

                            
Fonte: Própria autora (2020). 
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Figura 4 - Os 5 ODS mais abordados do ano de 2019. 

  
Fonte: Própria autora (2020). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INVESTIMENTO DE UMA LINHA 

DE PRODUÇÃO DE CILINDROS HIDRÁULICOS PARA 

GUINDASTES EM UMA EMPRESA DO RAMO INDUSTRIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Roberto Tres. 

COAUTORES: Dr. Márcio Walber. 

ORIENTADOR: Dr. Wu Xiao Bing. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A procura pela otimização de produção para atender as demandas de pedidos, necessita de 

investimentos na melhoria do processo de fabricação. Entretanto, todo investimento deve ser validado 

através de uma análise de viabilidade, provando ser a alternativa correta para o investidor, retornando 

maior retorno produtivo e financeiro. 

Orientando-se sobre essa perspectiva, o empreendedor deve definir seus investimentos com base em 

cálculos financeiros e estratégicos, afim de obter um resultado condizente com a realidade e seguro, 

restringindo-se de riscos desnecessários e se pondo diante do sucesso. Aliás, no mercado financeiro, 

quando se analisa um investimento, subsequentemente estuda-se o risco inerente à aplicação. 

Sendo assim, o estudo do mercado em qual se está investindo, o domínio sobre técnicas de análises de 

investimentos e o conhecimento dos métodos de gerenciamento de riscos, faz com que o 

empreendedor se assegure da decisão de aplicabilidade e obtenha boa rentabilidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A análise de viabilidade parte da obtenção dos dados de faturamentos e dispêndios da empresa em 

estudo no período de um ano, para tornar possível a projeção de lucratividade futura. Os dados de fluxo 
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de caixa da empresa foram obtidos através do setor de PCP (Planejamento e Controle da Produção) e 

setor comercial da empresa.  

O cálculo de viabilidade parte da definição de três hipóteses futuras, sendo um cenário base (com renda 

mensal igual ao atual), um pessimista (com lucro de 30% inferior à base) e um cenário otimista (com 

rentabilidade de 30% superior à base). Com essa definição, gera-se fluxos de caixa para as diferentes 

perspectivas. 

Os fatores da matemática financeira que mais asseguram a viabilidade de investimento, são o Valor 

Presente Líquido (VPL), a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback.  

Kassai et al. (2000), explicam que o VPL é um dos instrumentos sofisticados mais utilizados para se 

avaliar propostas de investimentos de capital, pois reflete a riqueza em valores monetários, ponderada 

por uma taxa de desconto. Sua análise é simples, onde um VPL superior a 0 (zero) é economicamente 

viável, e caso contrário, inviável. Neste caso, em ambos os cenários, apresentou-se positivo. 

Segundo Hirschfeld (1992), “a taxa de juros proporcionada por um investimento, deverá ser superior a 

uma taxa prefixada, com a qual o investidor fará a comparação da viabilidade do empreendimento. Esta 

taxa prefixada é a TMA”. A TMA não foi arbitrada pelo empreendedor, mas foi calculada a partir do 

modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), o qual é baseado em valores esperados, em que o retorno 

esperado do ativo é a soma de dois fatores. O primeiro refere-se à rentabilidade dos ativos ou aplicações 

sem risco, e o segundo, ao chamado prêmio ao risco. O modelo CAPM determina o risco não variável 

em aplicações financeiras, o qual é determinado pelo coeficiente beta, sendo o fator angular da reta de 

regressão linear das variações de um ativo financeiro (dados da empresa WEG S.A.) sobre as variações 

da carteira de mercado (IBOVESPA), neste caso. Sendo assim, encontrou-se uma TMA igual à 15,45% 

a.a. para este estudo. 

“O método da taxa interna de retorno não tem como finalidade a avaliação da rentabilidade absoluta a 

determinado custo do capital, como o VPL; mas objetiva encontrar uma taxa intrínseca de rendimento. 

Por definição, a TIR é a taxa de retorno do investimento” (SAMANEZ, 2009, p.37). Considera-se viável e 

atraente qualquer investimento que apresentar TIR maior ou igual à TMA, em outras palavras, a TMA 

requerida pelo empreendedor apresentará VPL positivo. A figura 1 confirma esta explicação. 

Conforme Samanez (2009), Payback é o tempo de recuperação de investimento, ou seja, representa 

quantos anos decorrerão até que os valores presentes dos fluxos de caixa previstos se igualem ao 

investimento inicial. O empreendedor arbitrou o período máximo de 5 anos para o retorno do 

investimento, e em ambos os casos, o quesito foi atendido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A tomada de decisão é viável, nas análises dos diferentes cenários obteve-se um retorno positivo, 

tornando o investimento economicamente viável e atraente, pois ambos apresentam reembolso em 

prazo inferior ao pré-estabelecido (5 anos), com uma taxa superior à taxa mínima requerida para 

investimentos do ramo industrial – calculada para este caso, e VPL positivo nas diferentes perspectivas. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Relação VPL versus TMA versus TIR. 

 

Fonte: Autor. Adaptado de CASAROTTO (2010).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E 

REVESTIMENTO UTILIZANDO A TÉCNICA DA BIOCIMENTAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bernardo Henrique de Lirio 

COAUTORES: Jupira Almeida 

ORIENTADOR: Antônio Thomé 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Produzida com o cimento Portland, a argamassa que conhecemos hoje devido a sua composição é uma 

grande propensora na emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera (aproximadamente 7%), e não 

é ecologicamente sustentável quando aplicada. Pesquisas ocorrem em centros acadêmicos para 

amenizar os efeitos e garantir os princípios básicos de uma boa argamassa. Buscando assim materiais 

que possam reduzir a emissão de CO2 significativamente em comparação ao cimento.  

Nesta pesquisa buscou-se métodos de produção de um material que possa substituir o cimento na 

produção de argamassa de assentamento e revestimento que é prejudicial ao ambiente, assim 

resultando em uma biorargamssa com o objetivo de produzir uma argamassa ecologicamente correta e 

funcional. Essencialmente, a bioargamassa trabalha mediante bactérias, mais especificamente a 

Sporosarcina pasteurii, a qual é um microrganismo produtor de urease, desta forma agente precipitador 

de calcite, esta usada em substituição ao cimento.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Sporosarcina pasteurii foi a bactéria centro de estudo fornecida em ágar inclinado, feita a sua 

contaminação em um caldo preparado, o qual é colocado na agitadora orbital por 24 horas para que 

durante este tempo as bactérias se multipliquem. Passado as 24 horas de agitação desta solução, foi 

avaliada sua absorbância no espectrofotômetro, onde sua onda foi regulada para uma gama de luz de 
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600 nm (OD600). Após regulação do aparelho foi medida a absorbância da água como base, e após isso 

começou a verificar a absorbância da solução com a bactéria, até a mesma atingir o valor de 0,10, 

segundo escala MacFarland podendo a absorbância variar entre 0,08-010, o que corresponde a 

densidade celular (1X10 ^ 8 UFC / mL).  

A ervilhaca é o material responsável pelo armazenamento dos microrganismos, para posterior uso, pois 

é uma matéria orgânica rica em nutrientes, onde a bactéria Sporosarcina pasteurii poderá hibernar, em 

forma de esporos, garantindo sua vida útil onde, 15 g de ervilhaca é misturada com 250 ml da solução 

bacteriana. Logo após colocada na estufa com uma temperatura ambiente entre 24ºC a 26ºC, onde o 

tempo de secagem dura em torno de uma semana. 

Ao final deste processo é obtido a biomassa, a qual precisa passar por uma revitalização para poder ser 

aplicada e formar a bioargamassa. A revitalização contém 10g de biomassa, 8g de ureia e 350ml de água 

em banho maria. Este processo de revitalização tem o tempo de duração de uma hora, onde são tiradas 

amostras de 30 e 60 minutos para contagem microbiana. 

Sendo o produto final de todo o processo, para a produção da bioargamassa não apenas foi necessário 

o uso da biomassa, mas também de 1800g de areia, 75g de metacaulim, 525g de calcário calcítico e 

300g de cal hidráulica. Com estes materiais soma-se o caldo da biomassa revitalizada, e para caso de 

melhor consistência poderia ser acrescentado água com 2% de ureia. Após moldagem e cura do corpo 

de prova por 28 dias, o mesmo foi testado para seus resultados de resistências à tração na flexão e à 

compressão axial. 

Os resultados obtidos revelaram uma tração a flexão da bioargamassa de ervilhaca de 0,38 Mpa, de 0,53 

Mpa com adição de 100 ml de água com 2% de ureia e 0,11 Mpa com adição de 200 ml de água com 2% 

de ureia, onde a referência é de 0,19 Mpa. Já para a compressão axial da bioargamassa de ervilhaca foi 

de 1,55 Mpa, de 4,72 Mpa com a adição de 100 ml de água com 2% de ureia e 1,01 Mpa com a adição 

de 200 ml de água com 2% de ureia, onde a referência é de 1,51 Mpa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mediante a todas as análises efetuadas nota-se um aumento de resistência tanto à tração como a 

compressão quando se adiciona 100 ml de água com 2% de uréia, isto porque sem esta adição a 

bioargamassa não alcançava a consistência adequada para assentamento e revestimento, e ao passo 

que esta quantidade de água se intensifica poderá prejudicar a resistência.   
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ANEXOS 

 

Gráfico 1: Comparação entre resistência de tração à flexão e compressão axial e consistência 

 

Fonte: O autor (2020).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O CONTEXTO ARQUITETÔNICO SOB A ÓTICA PANDEMICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Coronetti Farenzena  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Carlos Leonardo Sgari Szilagyi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao longo da história várias epidemias forçaram mudanças no comportamento da sociedade e 

consequentenmente de sua arquitetura. A atual pandemia do Coronavirus (Covid-19), evidenciou e 

agravou problemáticas sociais e arquitetônicas, entre elas, a desigualdade social e a qualidade do 

ambiente construído. O desequilibro se tornou ainda mais expressivo a partir do isolamento social que 

provocou cortes de postos de trabalho e da adoção de práticas remotas laborais e de estudo. Esta nova 

e abrupta realidade impôs mudanças, adotadas em caráter emergencial, desde há muito necessárias e 

historicamente secundarizadas, como as relativas à infraestrutura arquitetônica disponível e acessível a 

todos. Este contexto adverso é mais que uma oportunidade, é uma convocação reflexiva a todos os 

profissionais e estudantes da área, o que justifica o foco deste trabalho, cujo objetivo é analisar os 

reflexos da pandemia e suas considerações para uma arquitetura que atenda as demandas sociais 

contemporâneas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, a partir de artigos publicados em meios de 

informação digitais, com centralidade na relação arquitetura e pandemia. A relação entre estes temas 

se tornou clara quando o isolamento social impôs uma mudança na forma de se utilizar os diferentes 

espaços arquitetônicos. A totalidade dos artigos revisados aponta para mudanças estruturais no modus 

operandi das sociedades afetadas. A alteração nos modos de consumir, produzir, estudar, se deslocar, 

conviver e existir exige uma arquitetura pró-ativa. Dentre as mudanças culturais que terão espaço 

permanente, Ferraro (2020) identifica o trabalho em casa (home-office) como vantajoso e eficaz para 

muitas empresas. "Posso imaginar que, nossos lares vão abrigar um espaço físico de trabalho, ditos 
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home-offices, hoje opcionais, mas que no futuro farão parte dos layouts das moradias, com acessos 

independentes e possibilidade de receber clientes". O modelo atual arquitetônico introduziu a lógica ao 

longo dos últimos anos de uma  necessária separação física entre o ato de trabalhar com o de estar em 

família e descansar. Muitos elementos das residências atuais são legados de pandemias, como os 

lavabos e até mesmo as  janelas, que nem sempre fizeram parte dessas construções. Quartos sem 

janela, as chamadas alcovas, eram comuns na arquitetura medieval e foram se extinguindo na medida 

em que a ventilação se mostrou vital no combate da peste negra. A tendência pré-pandemia, de 

construir apartamentos cada vez menores, na concepção de otimização do espaço, na maioria das vezes 

apenas para garantir o melhor custo/benefício ao investidor, com sua consequente verticalização é 

agora questionada.  O isolamento social colocou a população em casa e estas no centro das atenções. 

Num curto espaço de tempo as pessoas passaram a destinar um olhar crítico sobre as suas residências, 

dando vez a novas tendências como a criação de áreas para a acomodação de sapatos, roupas, compras 

no hall de entrada e áreas para descontaminação. Diversos artigos indicam que essa demanda deverá 

ser incorporada aos projetos arquitetônicos. A ventilação natural passa a ter centralidade nos projetos, 

assim como o uso de materiais sustentáveis. Áreas externas de contato com a natureza são finalmente 

reconhecidas no seu valor de promoção de saúde e bem estar, assim como áreas com abundante 

iluminação natural. Áreas verdes distribuídas na cidade permitem um uso democrático e não 

aglomerado desses espaços. Medidas de prevenção como a instalação de “pontos de higienização” com 

lavatórios e até troca de roupas já estão sendo implantadas na Europa e devem chegar ao Brasil. Novas 

estruturas de atendimento ao cliente e a internet das coisas incorporam-se as arquiteturas. A pandemia 

trouxe a público a necessidade de respostas inadiáveis a essas demandas.  Nasce um novo desafio para 

a arquitetura que pode subverter a compreensão daquilo que chamamos arquitetura e do que 

compreendemos como residência.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estamos num período crítico da história humana. Cada decisão arquitetônica trará consequências ao 

futuro imediato. A crise pandêmica pode ser passageira, mas a arquitetura permanece. A 

responsabilidade do arquiteto e urbanista nunca se demonstrou tão presente para a manutenção e 

atualização das demandas culturais e sociais. Que a crítica inerente à profissão se mostre eficaz, e sirva 

como um caminho para um futuro mais sustentável, em todas as suas vertentes, a social, a ambiental e 

a econômica. 

 

REFERÊNCIAS: 

FERRARO, Norimar. Arquitetura e planejamento das cidades irão se modificar após a pandemia?. Folha 

de São Paulo, maio de 2020. Disponível em:<https://tinyurl.com/y5f5kbqu>. 

MORAES, Carolina. Como a pandemia vai mudar a cara e a organização dos apartamentos. Folha de São 

Paulo, julho de 2020. Disponível em:<https://tinyurl.com/y2bkrg5>. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
5

1
2

 

 WILDEROM, Mariana; ARANTES, Pedro Fiore. Arquiteturas da distância: o que a pandemia pode revelar 

sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo. Archdaily, agosto de 2020. Disponível 

em:<https://tinyurl.com/y3rxtzle>. 

PINTO, Cláudia Alberici. Pandemia e Arquitetura. Leouve, abril de 2020. Disponível 

em:<https://leouve.com.br/pandemia-e-arquitetura>. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
5

1
3

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (       ) Relato de Caso 

 

ESFERAS ADSORVENTES A PARTIR DE GELATINA E 

NANOTUBOS DE CARBONO PARA REMOÇÃO DO CORANTE 

TÊXTIL AZUL DE REMAZOL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Elisangela Pessini Ostwald 
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INTRODUÇÃO: 

Os efluentes gerados pelas indústrias têxteis tem como características apresentarem coloração intensa, 

devido ao uso de corantes sintéticos, que são classificados como tóxicos e carcinogênicos, e seu descarte 

inadequado pode afetar tanto a saúde humana, quanto os organismos aquáticos. O corante azul de 

remazol é um exemplo desses corantes comumente utilizados pelas indústrias têxteis (Ahmad et al., 

2014).  

Dentre os métodos usados para o tratamento de efluentes coloridos, destacam-se a floculação, 

coagulação, adsorção, filtração em membranas, técnicas eletroquímicas, etc. Destes, a adsorção se 

mostra como um dos melhores e menos dispendiosos métodos de separação de corantes em efluentes 

devido a sua boa capacidade de remoção de uma ampla variedade de corantes, possibilidade 

reutilização do material e valor de obtenção (Ahmad et al., 2014). 

Dos materiais utilizados para produção de adsorventes, a gelatina se mostra como uma opção viável, 

visto que é um polímero biodegradável, barato, abundante, renovável, com capacidade de formação de 

gel e hidrofóbico (Wan et al., 2000; Yilmaz; Sanlier, 2013). Isto possibilita ainda o preparo de compósitos 

adsorventes devido sua estrutura química suscetível (Yang et al., 2015). 

Nesse contexto, no estudo de Hayeeye et al. (2017) foi produzido um adsorvente eficiente e ecológico 

a partir de gelatina com adição de carvão ativado para remoção do corante Rodamina B. Similarmente, 

Saber-Samandari et al. (2017) produziram esferas de gelatina com adição de nanotubos de carbono 
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(CNTs), os autores observaram remoção de até 96% do corante aniônico vermelho direto  80 e 76% do 

corante catiônico azul de metileno em efluentes industriais.  

O presente trabalho teve como objetivo de estudar a remoção do corante azul de remazol utilizando 

esferas compósitas a base de gelatina e nanotubos de carbono. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia 

Preparação das esferas compósitas adsorventes 

A esferas foram preparadas pelo método de emulsificação por gotejamento descrito por Saber-

Samandari et al. (2017), com adaptações utilizando gelatina comercial (Sgorla Alimentos Ltda). Foram 

preparados dois tipos de solução, a primeira apenas com gelatina comercial a 8% (m/v), e a segunda, 

de gelatina acrescida de 1% de CNTs em relação a massa de gelatina (m/m) totalizando 0,08 g de CNTs.  

Após a dissolução completa de 8g do pó de gelatina comercial em 100 mL de água morna a 50 °C, os 

nanotubos foram adicionados a solução de gelatina e agitados para dispersão homogênea na rede do 

gel por cerca de 1h. Posteriormente, a solução foi adicionada gota-a-gota em 200 mL de óleo de girassol 

frio, com auxílio de uma bomba de infusão (Biotecmed, Infusomat Compact B Braum, Brasil), com vazão 

controlada de 100 mL h-1. Para a finalização do processo de geleificação, o recipiente contendo o óleo e 

as esferas foi mantido em temperatura de refrigeração em torno de 5 °C, por 2 h. As esferas obtidas 

foram filtradas e lavadas cinco vezes, utilizando uma mistura acetona em água destilada (1:1 v/v) para 

remoção completa do óleo, e mantidas em solução de glutaraldeído 4% (v/v) por 24 h para promover a 

reticulação das cadeias proteicas da gelatina.  Por fim, as esferas foram secas em estufa de circulação 

forçada de ar (Tecnal, TE-394/2, Brasil) a 25 °C por 24 h, e então armazenadas em tubos previamente 

secos e identificados. 

 

Ensaios de adsorção 

Os ensaios de adsorção foram realizados por meio de sistema batelada, empregando 50 mL da solução 

de corante têxtil azul de remazol na concentração inicial de 343 mg.L-1 em pH 2, 50 mg das esferas 

adsorventes, em erlermeyers de 250 mL, a 25 °C e 100 rpm em incubadora shaker (Marconi, MA-420, 

Brasil), com posterior leitura em espectrofotômetro (Tecnal, UV-5100), a 595 ηm. Foram realizadas 

leituras nos tempos de 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 min. A partir dos dados de concentração 

obtidos, a quantidade adsorvida foi calculada conforme Equação 1. 

𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) =
(𝐶0−𝐶)

𝐶0
𝑥100    (1) 

Sendo, C0 e C as concentração de contaminante na solução aquosa inicial e final, respectivamente 

(mg.L-1). 
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Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 (em anexo), verifica-se os valores das remoções do corante em estudo pelos dois tipos de 

esferas produzidas (gelatina e gelatina com adição de CNTs). Observa-se que até 180 min, as remoções 

das esferas contendo CNTs foram superiores à das esferas produzidas apenas com gelatina.  

No entanto, a partir de 240 min, os valores de remoção foram similares para ambas as esferas, 

mostrando-se que após esse tempo, ambas alcançaram o mesmo percentual de remoção. 

Além disso, que o percentual máximo obtido de remoção para os dois tipos de esferas foi em torno de 

91,5% (Figura 1), mostrando a eficácia dos mesmos para adsorção do corante têxtil azul de remazol.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As esferas de gelatina com e sem adição de nanotubos de carbono mostraram-se eficazes para remoção 

do corante têxtil azul de remazol, com remoções em torno de 91,5%. Além disso, as diferenças nos 

percentuais de remoção foram verificadas até 180 min, a partir desse tempo ambos os materiais 

apresentaram remoções similares.  
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

 

Tabela 1: Comparação da remoção por esferas de gelatina (Gel) e esferas de gelatina e nanotubos de 
carbono (Gel + CNT) 

Tempo (min) 
Remoção (%) 

Gel Gel + CNT 

0 0 0 

15 6,93 11,45 

30 13,55 15,47 

45 20,32 23,84 

60 29,70 33,13 

120 49,20 55,05 

180 62,75 66,69 

240 75,56 75,06 

300 88,79 88,85 

360 91,46 91,58 

 

Figura 1 – Remoção de até 91,5% do corante têxtil azul de remazol pelas esferas adsorventes.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES EM 

SOLO CONTAMINADO COM ÓLEO DIESEL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Strieder Machado 

COAUTORES: Andressa Decesaro e Thaís Strieder Machado 

ORIENTADOR: Prof. Dra. Luciane Maria Colla 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O amplo transporte, armazenamento e uso de combustíveis, como é o caso do óleo diesel, podem 

acarretar em acidentes ambientais, com a contaminação do solo.  Durante a biorremediação de solos 

contaminados, os biossurfactantes são naturalmente produzidos por microrganismos e aumentam a 

solubilidade dos compostos oleosos em água (MACHADO et al., 2020).  

A produção de biossurfactantes em solos e a avaliação dessa produção no próprio ambiente 

contaminando, deve ser estimulada, já que a adição externa dos biocompostos pode acarretar em 

elevados custos para a técnica de biorremediação. Especificamente, a bactéria Bacillus 

methylotrophicus é uma excelente produtora de surfactina, biossurfactante de baixo peso molecular, 

como já verificado por Decesaro (2016). 

Com isso, o objetivo foi avaliar a produção de biossurfactantes através da tensão superficial em ensaios 

de biorremediação com solo contaminado com óleo diesel, utilizando bioestimulação e bioaumentação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia 

Os ensaios de biorremediação foram realizados em recipientes de plástico com 12 cm de diâmetro e 14 

cm de altura, com 1 kg de solo em cada. O solo foi classificado pedologicamente como Latossolo 

Vermelho Distrófico Vermelho. Foi adicionado 20% de óleo diesel (CH3(CH2)14CH3(C16H34), m/m base 

seca) seguindo o delineamento experimental apresentado na Tabela 1. Todos os ensaios foram 

realizados em duplicata por um período de 120 dias, tendo a umidade ajustada para 34% e conduzidos 

a temperatura ambiente. 
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Para os ensaios de bioestimulação, o sulfato de amônio foi utilizado como fonte de nitrogênio, 

considerando a relação ótima de crescimento microbiano (C:N – 100:10), sendo adicionado 80,18 g/kg. 

O soro de leite foi inserido numa proporção de 10% (v/m), como fonte de carbono para estimular o 

crescimento dos microrganismos de acordo com Decesaro (2016). 

Para os ensaios de bioaumentação, preparou-se o inóculo, do qual foi transferido duas alçadas da 

bactéria Bacillus methylotrophicus para o meio plate count (PC) composto de 5 g/L de triptona, 2,5 g/L 

de extrato de levedura e 1 g/L de glicose. Os inóculos foram incubados por 24 h, a 100 rpm e 30 °C, para 

o crescimento bacteriano. Após, 20 mL do inóculo foram centrifugados a 5000 rpm para obter-se a 

biomassa do microrganismo, adicionada posteriormente ao solo, em 7 mL de água destilada estéril.  

A extração de biossurfactantes do solo ocorreu inicialmente com a coleta de 10 g de solo que foram 

adicionadas a erlenmeyers com 50 mL de água destilada, agitados por 1 h a 150 rpm e 25 °C. Em seguida, 

foram filtradas para remover partículas grossas de solo e impurezas, sendo o extrato resultante 

analisado pelo método do anel Du-Nuoy’s ring em tensiômetro (marca Sigma, modelo 702), com o 

intuito de verificar a variação da tensão superficial, indicativa da produção de biossurfactantes.  

O tratamento dos dados foi realizado por ANOVA, com teste de Tukey com nível de confiança de 95%, 

utilizando o Software Statistica 8.0 (STATSOFT, 1999). 

 

Resultados e discussão  

Os resultados de tensão superficial durante os ensaios de biorremediação são apresentados na Figura 

1. O menor valor de tensão superficial foi de 44,33 mN/m obtido no tratamento 3, em 120 dias. Esse 

resultado indica que a maior produção de biocompostos durante a biorremediação ocorreu utilizando 

as técnicas de bioestimulação e bioaumentação, em conjunto. Isso também foi verificado por Machado 

et al. (2020), que obteve o valor de 48,71 mN/m para a tensão superficial, com a aplicação de ambas as 

técnicas, em conjunto. 

Através da análise estatística entre os tratamentos (letras maiúsculas), os tratamentos 1, 2 e 3 

apresentaram redução de tensão superficial a partir de 60 dias, sendo a diferença significativa para os 

três tratamentos (p<0,05), evidenciando a produção de biossurfactantes. Já para a análise, no mesmo 

tempo de ensaios (letras minúsculas), em 120 dias os tratamentos apresentaram diferença significativa 

(p<0,05), exceto entre o tratamento 1 e 2. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A produção de biossurfactantes se mostrou mais eficiente quando as técnicas de bioestimulação e 

bioaumentação (tratamento 3) foram utilizadas em conjunto, obtendo o valor de 44,33 mN/m de tensão 

superficial após 120 dias, indicativo da produção de biossurfactantes no solo. Isso destaca a 

possibilidade de estimulação da produção de biossurfactantes no próprio ambiente contaminado. 
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ANEXOS 

Tabela 1: Delineamento experimental dos ensaios de biorremediação. 

Tratamento 
Técnica de 

biorremediação 
Nutrientes Contaminante 

1 Bioestimulação 
8,018% m/m sulfato de amônio +   

10,7% água 
20% óleo diesel 

2 Bioestimulação 
8,018% m/m sulfato de amônio +      

10% soro de leite + 0,7% água 
20% óleo diesel 

3 
Bioestimulação e 

bioaumentação 

8,018% m/m sulfato de amônio +      

10% soro de leite + B. methylotriphicus 

em 0,7% água 

20% óleo diesel 

4 Atenuação natural 10,7% água 20% óleo diesel 

5 Controle 30,7% água - 

Sulfato de amônio: 8,018% m/m, correspondendo a 80,18 g/kg; Soro de leite: 10% v/m, correspondendo a 100 
mL/kg; Bacillus methylotrophicus: bactéria obtida após a centrifugação, adicionada à 7 mL de água destilada 
estéril, correspondendo a 0,7% v/m – 7 mL/kg; Óleo diesel: 20% m/m, considerando a densidade do óleo diesel 
igual a 0,829, correspondendo a 241,14 mL/kg. 

 

Figura 1: Tensão superficial obtida a partir de amostras extraídas do solo durante o período de 120 

dias de biorremediação. 

 

Letras iguais (maiúsculas, mesmo tratamento ao longo do tempo, e minúsculas entre os tratamentos no mesmo 
tempo) indicam que não há diferença significativa (p>0,05), ao nível de 95% de confiança.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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INTRODUÇÃO: 

Agenda 2030 é um plano de ação com o objetivo de estabelecer a paz universal, elevar o 

desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas (ONU 2015). Para isso foram 

criados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em que são estabelecidas metas a 

serem compridas até 2030.  

A cada dia as universidades cooperam para a orientação do desenvolvimento sustentável, por meio do 

ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa científica, por sua vez, é uma forma de incentivar o 

desenvolvimento sustentável, pois com ela é possível conectar a teoria à ação, sendo o primeiro passo 

para incentivar a sociedade a mudar seus hábitos. 

Assim como, abordar temas que envolvem os ODS nas pesquisas científicas das universidades é 

extremamente importante, pois colaboram para a conscientização da comunidade acadêmica sobre o 

tema. Sendo assim o objetivo do trabalho é analisar a abordagem dos ODS nas três grandes áreas do 

conhecimento dos últimos cinco anos (2015-2019). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia do artigo é baseada na análise de conteúdo. Para isso, foram analisados os trabalhos 

publicados nos últimos 5 anos (2015 a 2019) nas Semanas do Conhecimento da Universidade de Passo 

Fundo. Foi utilizado o software Excel para fazer a análise. Os trabalhos foram divididos em três grandes 

áreas: humanas, exatas, saúde. Pelo título e/ou pelo resumo, foi definido qual ODS o trabalho tinha 

relação. Dessa forma, foi possível ver a evolução da integração de temas relacionados aos 17 ODS aos 

trabalhos publicados a cada ano.  
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No ano de 2015, na área das Ciências Humanas, 21,18% dos trabalhos possuem relação com os ODS, 

sendo os ODS predominantes na área: ODS 4 e ODS 10. Quanto a área das Ciências da Saúde 46,59% 

dos trabalhos possuem relação com os ODS, e o ODS 3 é o ODS que apareceu com maior frequência. Na 

área das Ciências Exatas, 25% dos trabalhos possuem relação com os ODS, sendo os ODS predominantes 

nesta área: ODS 4, ODS 9 e ODS 11. No ano de 2016, na área das Ciências Humanas, 36,34% dos 

trabalhos possuem relação com os ODS, sendo os ODS 3 e ODS 4 os mais frequentes. A área das Ciências 

da Saúde, 59,47% dos trabalhos possuem relação com os ODS, e o ODS 3 foi o mais predominante. A 

área das Ciências Exatas, 51,29% dos trabalhos possuem relação com os ODS, ODS 4 e ODS 9 os mais 

predominante nesta área. No ano de 2017, na área das Ciências Humanas, 52,60% dos trabalhos 

possuem relação com os ODS, sendo os predominantes nesta área: ODS 4 e ODS 3 . Quanto a área das 

Ciências da Saúde, 50% dos trabalhos possuem relação, e o ODS 3 apareceu com maior frequência. 

Quanto a área das Ciências Exatas, 73,07%  dos trabalhos possuem relação, sendo que os ODS 4 e ODS 

9 os mais predominantes. No ano de 2018, na área das Ciências Humanas, 42,17% dos trabalhos 

inscritos possuem relação, sendo os ODS predominantes nesta área: ODS 4 e ODS 10 e ODS 16. A área 

das Ciências da Saúde, 79,53% dos trabalhos possuem relação, o ODS 3 foi o predominante. A área das 

Ciências Exatas, 51,66% dos trabalhos possuem relação, sendo que os ODS predominantes nesta área:  

ODS 6, ODS 9 e ODS 11. No ano de 2019, na área das Ciências Humanas, 82,92% dos trabalhos inscritos 

possuem relação, sendo os ODS predominantes nesta área: ODS 4 e ODS 9. Quanto a área das Ciências 

da Saúde, 84,89% dos trabalhos possuem relação, sendo os  ODS predominantes nesta área: ODS 2 e 

ODS 9. Quanto a área das Ciências Exatas, 93,24% dos trabalhos possuem relação, sendo que o ODS 

predominante nesta área o ODS 9.  

Os resultados demonstram que, as áreas que mais abordaram os ODS foram: Ciências da Saúde e 

Ciências Exatas. Já nas áreas das Ciências Humanas, é  necessário que haja um maior incentivo para que 

os ODS possam ser abordados mais frequentemente nos trabalhos. Ao longo dos anos nota-se que o 

percentual de trabalhos que não possuem relação com nenhum dos 17 ODS diminuiu, e no ano de 2019, 

em todas as áreas se obteve um percentual menor do que 20% dos trabalhos que não possuíam relação 

com os 17 ODS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Destaca-se a importância de abordar os 17 ODS em universidades, principalmente relacionados à 

pesquisa. Isso porque, diante dos resultados, percebeu-se que a porcentagem de trabalhos que 

possuem relação com os ODS aumentou nos últimos anos. Por isso, incentivar essas pesquisas é 

necessário, pois dessa maneira, a sociedade poderá mudar seus hábitos e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

REFERÊNCIAS: 

ONU – Organização das Nações Unidas. Agenda 2030. 2015. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 14 jul.2020. 
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ANEXOS 

Figura 01: Áreas 2015 

   

 

Figura 02: Áreas 2016 

 

 

Figura 03: Áreas 2017 
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Figura 04: Áreas 2018 

    

 

Figura 05: Áreas 2019 

 

 

Figura 06: Análise Geral  
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PROJETO DE DISPOSITIVO DE ALÍVIO DE PRESSÃO EM UM 
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ORIENTADOR: Jairo Machado 
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INTRODUÇÃO: 

O presente projeto, inspirado nos estudos dos escritores Abbasi e Ary de Sá a respeito de Explosões de 
Pó e seus efeitos em unidades armazenadoras de grãos, tem como objetivo principal desenvolver um 
dispositivo fixo que permita o alívio de pressão resultante de uma explosão de pó em um elevador de 
grãos, muito comum em Unidades Armazenadoras de grãos. A iniciativa do projeto parte da visão de 
quem vivência dia a dia os transtornos causados por uma explosão de pó. O estudo de caso realizado 
em cerca dos custos e dos riscos envolvidos no processo são ponto chave para a justificativa do projeto, 
cabível de patente de melhoria. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento do dispositivo atende as exigências da norma americana construtiva dos elevadores 
de grão NFPA  61. O dispositivo não será construído do zero, e sim será realizada uma melhoria em um 
módulo de alívio de pressão existente, o qual podemos observar nos anexos (Figura 1). A justificativa 
para o desenvolvimento do projeto se dá baseado nos custos, transtornos e riscos envolvidos quando 
ocorre uma explosão de pó. Para realizar uma manutenção em um elevador, é necessário um caminhão 
munck ou um guindaste, dependendo o tamanho do elevador, e sua diárias chegam em até R$1.200,00 
e R$4.000,00 respectivamente, podendo variar conforme região onde se faz necessário o uso. Além do 
custo com os equipamentos e mão de obra, a Unidade Armazenadora precisará ficar sem atividade 
durante o processo, ou seja, caminhões com grãos terão de se direcionar para outra unidade, resultando 
em mais prejuízos. Também há a possibilidade de ocorrerem incidentes envolvendo civis. 
Para a realização do estudo, é simulado um elevador de 200 T/H, ilustrado brevemente na Figura 2, a 
uma condição máxima de esforço a campo, transportando grão com 9% de umidade, o que é 
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considerado super seco em uma unidade armazenadora. Com isso, é simulada uma explosão de pó, e 
obtidos dados de cerca de 3,6 m/s para a propagação da explosão e temperatura interna gerada de 
aproximadamente 600oC.  
Com essas informações, parte-se para a tomada de decisão a respeito do material usado, sabendo que 
o mesmo deve ter boa resistência e não pode alterar sua estrutura com temperaturas abaixo de 600oC. 
Feito tudo isso, é levantado o custo para produzir e montar o dispositivo no módulo do elevador, e fazer 
um estudo de caso, comparando-o com um conjunto já existente, e expondo as vantagens do próprio, 
enfatizando a importância nos quesitos de segurança e econômico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao final do estudo, é apresentado um novo módulo de alívio de pressão para um elevador de grãos, o 
qual elimina a necessidade de manutenção corretiva a cada explosão, e demonstra suas principais 
diferenças para um produto já existente, das quais a economia com manutenção e a segurança da 
unidade armazenadora e seu público envolvido são ambas de enorme relevância, tanto como o tempo 
e agilidade ganhos em meio a um pico de operação (safra). 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] Abbasi, T., & Abbasi, S. A. (2007). Dust explosions: cases, causes, consequences, and control. Journal 
of Hazardous Materials, 140(1-2), 7-44. http://dx.doi.org/10.1016/j. jhazmat.2006.11.007. 
PMid:17194531. 

[2] Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. (1991). NBR-12085: agentes químicos no ar: coleta 
de aerodispersóides por filtração: método de ensaio. Rio de Janeiro. 

[3] Sá, A. (1998). Explosões: o perigo dos grãos. Revista Proteção, 98. Recuperado em 10 de agosto de 
2010, de http://www.safetyguide.com.br/artigos/explograos.htm 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Módulo e Dispositivo de Alívio de Pressão 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Elevador de Grãos por Canecas 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.%20jhazmat.2006.11.007.%20PMid:17194531
http://dx.doi.org/10.1016/j.%20jhazmat.2006.11.007.%20PMid:17194531
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PROJETO DE MÁQUINA DE ELEVAR E GIRAR MOLDES DE 

FUNDIÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniel de Souza Maia 

COAUTORES: Dr. Prof. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Dr. Prof. Agenor Dias de Meira Junior 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Nesse trabalho será realizado uma pesquisa de mercado referente a produtos semelhantes já 

existentes. Foram realizadas duas etapas da metodologia de projeto selecionada, onde na primeira 

etapa realizou-se uma lista de requisitos do equipamento com base na linha mestra. Em seguida foi 

realizada a fase de projeto conceitual, buscando-se soluções para o problema, chegando na concepção 

final que determinou a forma construtiva do equipamento. 

A estrutura desta pesquisa foi desenvolvida seguindo uma sequência lógica do processo de 

desenvolvimento de produto de Engenharia, para desenvolver o anteprojeto de uma máquina de 

elevação de carga e rotação com sistema hidráulico, aplicada na movimentação e rotação de moldes de 

fundição caixas de seção quadrada, ou retangular.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A indústria metal mecânica tem apresentado uma constante evolução, o que torna necessário a 

implementação de metodologias para o desenvolvimento de produtos nas indústrias para que possam 

se manter competitivas no cenário atual. Essa sistemática deve ser dividia em fases, as quais podem ser 

realizadas ao mesmo tempo, essa prática é conhecida como engenharia simultânea. O método 

apresentado por Pahl et al. (2005) é direcionado a fase de projetação e utiliza ferramentas para dar 

apoio ao projetista nas tomadas de decisões no decorrer de cada etapa do projeto.  
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A norma técnica NBR 16147 classifica os equipamentos hidráulicos de levantamento e movimentação 

de cargas como sendo um mecanismo operacional composto de duas colunas com sistema de uma barra 

de aço acoplado em sua parte superior que fica estável sobre sua base. E também salvo conforme a 

norma técnica NBR 14768, os componentes e os circuitos hidráulicos devem ser dimensionados de 

modo que o sistema possa operar à pressão de serviço necessária sem falhas e sem grandes aumentos 

de temperatura.  

Para o devido projeto foi escolhido uma mini central hidráulica, a qual atende o equipamento para o 

seu funcionamento, para suprir a necessidade do fabricante do dispositivo de máquina assim garantindo 

um bom funcionamento do equipamento, já que o mesmo vai funcionar a cada 20 min, e vai ser 

desligado, e assim sucessivamente durante o seu período de trabalho diário. 

Para as vigas do equipamento, foram utilizados elementos estruturais projetados para suportar cargas 

aplicadas perpendicularmente a suas colunas verticais. O projeto de vigas baseado na resistência, exige 

que as tensões de cisalhamento e flexão não excedam as tensões admissíveis para o material, definidas 

por critérios de falha, códigos e manuais de projeto estrutural e mecânico. Em geral as maiores 

solicitações são desenvolvidas na flexão. Na maioria dos casos o peso próprio da viga pode ser 

desconsiderado, pois será muito pequeno em comparação as cargas que a viga deverá suportar. Este 

tipo de viga é bastante utilizado na construção de máquinas, pois são de fácil fabricação, podendo ser 

fundidas ou construídas com chapas metálicas soldadas (HIBBELER, 2010). No projeto de uniões 

soldadas é adequado utilizar um aço que possibilite uma soldagem rápida, econômica. O material do 

eletrodo deverá ser sempre o mais forte da união  

Em que esta nova máquina foi desenvolvida para elevar e rotacionar caixas com moldes de fundição, 

com o auxílio de um balancim acoplado na máquina, conforme mostram as figuras 1 e 2, do anexo 1. 

Conforme Pahl et al. (2005), a fase de anteprojeto é a parte do projeto que a partir da estrutura de 

funcionamento e da solução preliminar estabelecida na etapa anterior, constrói a estrutura do produto. 

O sistema Balancim, responsável pelo levantamento e movimentação da carga, será deslocado através 

de rolamentos nos extremos para acoplar as caixas e facilitando o giro das mesmas, conforme mostra 

a figura 1, no anexo 1.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho buscou atender aos objetivos específicos e geral que foram propostos inicialmente. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os principais assuntos envolvidos no desenvolvimento do 

projeto, sendo eles: Capacidade de carga, estrutura da máquina, sistema hidráulico para o 

funcionamento dos cilindros, rotação dos moldes. Constituiu em desenvolver o conceito de um projeto 

de máquina de elevar e girar moldes de fundição, gerando o projeto conceitual do produto. 
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ANEXOS 

Figura 1 – Conceito do equipamento com vista explodida 

 

Fonte: Autor 
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Figura 2 – Equipamento montado 

 

Fonte: Autor 
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AVALIAÇÃO DE PROCESSO ULTRASSÔNICO PARA OBTENÇÃO 

DE QUITOSANA FÚNGICA 
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INTRODUÇÃO: 

Quitosana é uma molécula derivada da quitina, a partir do processo de desacetilação, sendo o alcalino 

o mais usado (DELEZUK, 2009). O grau de desacetilação (GD) da quitosana tem influência sobre suas 

propriedades químicas, físicas e biológicas (JIANG et al., 2003). Convencionalmente, a quitosana é 

obtida a partir de exoesqueletos de crustáceos, porém a oferta sazonal de crustáceos limita a sua 

produção (ABDEL-GAWAD et al., 2017), sendo uma alternativa a quitosana obtida de biomassa fúngica. 

Além disso, as concentrações de NaOH (40 a 50% em solução aquosa) podem limitar financeiramente a 

aplicação comercial do processo convencional de desacetilação. Processos alternativos de desacetilação 

têm sido estudados, como é o caso do ultrassom. O ultrassom acelera a cinética de reação, pois facilita 

o acesso do álcali aos sítios reativos da quitosana (DELEZUK, 2009). Logo, o objetivo foi produzir 

biomassa fúngica e avaliar o processo ultrassônico para obtenção de quitosana. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia 

A partir da cepa do microrganismo Aspergillus niger foi realizado o inóculo do microrganismo em meio 

potato dextrose agar (PDA) em placas de petri durante 5 dias à 30 °C. A produção da biomassa fúngica 

foi desenvolvida via fermentação submersa descrita por Abdel-Gawad et al. (2017). O meio de cultivo 

continha 250 g/L de batata filtrada, 10 g/L de dextrose e 1,5 g/L de extrato de levedura, sendo 

autoclavado por 20 minutos a 121 °C. A fermentação ocorreu em erlenmeyers de 250 mL com 100 mL 

de meio de cultivo e inoculado com 3 discos miceliais (8 mm) preparados anteriormente, com tempo 

de cultivo de 7 dias e agitação de 150 rpm a 30 °C (Tecna, TE-421l). Após, a biomassa obtida foi lavada 

com água destilada, centrifugada (Eppendorf, 5810) a 3500 rpm, seca em estufa a 50 °C e 

posteriormente moída. 
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A biomassa fúngica (2,5 g) foi exposta em irradiação ultrassônica (Ultronique, desruptor QR = 550W) 

com 50 mL de NaOH 30% (m/v) por 30 min para obtenção da quitosana, conforme adaptação de Delezuk 

(2009). No ultrassom foi utilizado potência máxima (550W) e ponteira macro (13 mm). O produto 

insolúvel em álcalis foi separado por centrifugação (3500 rpm por 20 min), lavado três vezes com 50 mL 

de água destilada durante a centrifugação e neutralizado com solução de HCl 1,5 mol/L, e 

posteriormente filtrado e seco em estufa a 35°C. O processo foi realizado em duplicata, denominados 

experimento 1 e 2. O rendimento do biocomposto foi calculado segundo a Equação 1. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
𝑥 100            (1) 

 

Para a determinação do GD foi utilizada a metodologia de titulação potenciométrica descrita por Jiang 

et al. (2003), baseado nos valores de f(x) e volume de NaOH adicionado. 

 

Resultados e discussão 

Foram executadas três bateladas da produção de biomassa fúngica (Tabela 1) obtendo-se uma 

produção de 12,84±1,39 g/L (biomassa seca/volume de fermentação). 

A produção total de quitosana fúngica foi de 1,08 g, com um rendimento de 21,60±0,28%, conforme 

podem ser verificados na Tabela 2. Os GD obtidos através da titulação potenciométrica não foram 

elevados (Figura 1), sendo de 27,47% para o experimento 1 e 31,84% para o experimento 2, então 

denominados de quitosana parcialmente desacetilada. A alta concentração de álcalis no meio reacional 

em conjunto com a elevada potência do ultrassom, evidenciados pela elevação de temperatura durante 

o processo de sonicação, podem ter provocado a despolimerização parcial da quitosana, prejudicando 

a recuperação do composto na etapa de purificação. Isso explica os baixos rendimentos e graus de 

desacetilação observados. 

Abdel-Gawad et al. (2017), avaliou as interações entre concentração de álcalis, temperatura e tempo 

de processo para a desacetilação de biomassa do fungo Aspergillus niger. Diante disso, constatou que 

na sua maior concentração estudada (4 mol/L), o GD e o rendimento foram menores devido a oxidação 

da quitosana, sendo agravado pelo aumento da temperatura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A produção de biomassa fúngica obteve uma produção de 12,84 g/L. Essa biomassa foi parcialmente 

desacetilada pelo processo ultrassônico, com um rendimento de 21,60% e grau de desacetilação médio 

de 29,65%. Deste modo, as condições estudadas para desacetilação usando o ultrassom não foram 

eficientes para obtenção de quitosana, sendo necessário avaliar condições mais brandas. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1: Resultado da produção de biomassa. 

Batelada Biomassa seca (g) Biomassa seca (g/L) 

1 46,09 11,24 

2 56,44 13,77 

3 52,70 13,51 

Média ± Desvio padrão 51,74±5,24 12,84±1,39 

 

 

Tabela 2: Resultados dos experimentos de desacetilação da biomassa fúngica. 

Experimento Produto (g) Rendimento (%) GD (%) 

1 0,52 20,80 27,47 

2 0,56 22,40 31,84 

Média ± Desvio padrão 0,54±0,03 21,60±0,28 29,65±3,09 

Legenda: GD - Grau de desacetilação. 

 

 

Figura 1: Dados da titulação potenciométrica a partir dos valores de f(x) das amostras e do volume de 

NaOH titulado. 
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Legenda: GD - Grau de desacetilação.  
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

  

INTRODUÇÃO:  

A avaliação de projetos desenvolvidos, considerando impactos sob o aspecto ambiental, econômico e 

social e assim propor novas formas de gestão ambiental e social, para que haja um continuo 

desenvolvimento. A introdução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no estudo da 

engenharia e suas diversas ferramentas. O tema do trabalho desenvolvido é possibilidade, de 

identificar, definir e a suprir a falta de diretrizes de avaliação de projetos, que contemplem uma 

medição completa dos impactos na comunidade, elaborando ações estratégicas a fim de minimizar ou 

evitar tais impactos negativos e destacando os benefícios gerados por estes.  

Na visão de Giacomelli (2018), a partir do momento em que a humanidade desenvolve a sua 

capacidade intelectual, deixa de ser parte do sistema para se tornar o maior agente modificador da 

história do planeta, trazendo a necessidade de organização social que preserve os recursos essenciais 

para a vida.        

  

DESENVOLVIMENTO:  

A proposta de avaliação de trabalhos desenvolvidos pelo Protea (Projeto de Transportes com energias 

alternativas), projeto da Universidade de Passo Fundo, tem como metodologia a elaboração deste 

trabalho de caráter teórico e exploratório, com a pesquisa de campo descritiva, pois se trata de uma 
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análise de um projeto que está em andamento e que a cada etapa resulta em novos indicadores e 

análises mais eficientes dos resultados, sendo utilizado o método dedutivo.   

O projeto visa preparar os acadêmicos participantes para que possam ser multiplicadores dos 

conceitos aplicados junto às instituições nas quais venham a prestar serviços; aproximar à realidade 

do acadêmico a realidade social e econômica da sociedade, estimulando sua atuação como agente de 

transformação social e comunitária.   

Apresentar as inovações pretendidas considerando metodologias, tecnologias e espaços diferenciados 

de aprendizagem dos acadêmicos, interagindo com a comunidade, com seus colegas de cursos para 

realizar a gestão, confecção e entrega do produto necessário (cadeira de roda).   

Os acadêmicos aplicam os conhecimentos obtidos no Curso na resolução de problemas, para o 

atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais (locomoção), atuando na sua 

comunidade.  

Afim de avaliar de forma ampla e interdependente cada meta estabelecida, é utilizado o ciclo PDCA, 

Plan (planejar), Do (executar), Check (checar/controlar) e Act (agir), servindo um modelo de coleta e 

análise e como parâmetro de excelência os ODS.  

Estes objetivos abrangem fatores de desenvolvimento ambiental, social e econômico, incluindo 

pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, 

urbanização, meio ambiente e justiça social, o que é o foco principal deste projeto.    

Os dados foram coletados com base nos arquivos produzidos no período de execução do projeto. Para 

a análise de dados foi realizado um levantamento com enfoque nos ODS, sabendo que nem todos os 

17 ODS tem correlação com o projeto em avaliação. Procurou-se definir alguns indicadores de 

objetivos que tem a correlação adequada.  

Sabemos que apesar de cada ODS ter uma categoria já definida, nem sempre pode-se definir 

totalmente se um indicador abrange somente um aspecto, assim como analisado neste trabalho. 

Educação de Qualidade é algo que todos tem o direito, tudo depende de investimento claro, mas sem 

a sociedade em si esse objetivo não é capaz de ser atingido. No Anexo 1 demostra-se a correlação de 

cada um dos indicadores definidos e a qual dos 8 ODS o mesmo tem correlação.   

É possível avaliar nesse primeiro momento que as metas condizem muito com as necessidades da 

população mundial e a estimativa de maior alcance das próximas ações a serem realizadas no projeto.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A pesquisa atingiu o objetivo de desenvolver o aspecto humano, social, econômico e ambiental dos 

alunos, através das ferramentas aprendidas nas atividades que foram desenvolvidas de maneira 

organizada, obtendo-se resultados satisfatórios.  

A ideia é ajudar a quem precisa, aproveitando cadeiras sucateadas, para montar cadeiras novas, 

facilitando assim a vida de muitas pessoas que necessitam.  
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Figura 1 - Indicadores de Avaliação e correlação com as ODS.   

 

Fonte: elaboração da autora (2020).  
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INTRODUÇÃO: 

A β-glicana é uma fibra alimentar solúvel de importante valor biológico devido suas propriedades 

benéficas a saúde. A cevada e a aveia são as principais fontes de extração de β-glicana. A maioria dos 

estudos de extração são realizados com a cevada, no entanto, a aveia e seus subprodutos tem sido 

explorado pelos pesquisadores (JAYACHANDRAN et al., 2018). A extração de β-glicana é influenciada 

por diversos parâmetros como as frações das farinhas, tamanho de partícula, taxa de agitação, 

temperatura entre outros. Ainda, não há estudos relacionados à influência do tamanho de partícula e 

frações da farinha de aveia na extração de β-glicana. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência 

do tamanho de partícula das frações da farinha de aveia no rendimento de extração de β-glicana. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Grãos de aveia branca foram descascados, moídos e a farinha de aveia separada de acordo com as 

granulometrias, obtendo-se três frações: fina, média e grossa. O Teor de β-glicana foi realizada em 

Espectrômetro do Infravermelho Proximal – NIR. A extração foi realizada à 50 °C ± 2 °C e a farinha de 

aveia foi adicionada na proporção de 8:1 (v/p). O pH da solução foi ajustado para 6, com NaOH 1 M ou 

HCl 1 M. Após, a amostra permaneceu à 50 °C e sob agitação de 1000 rpm durante 3 h, e posteriormente 

submetida à centrifugação por 10 min e 4400 g, onde o precipitado (amido) foi removido e o 

sobrenadante teve seu pH ajustado em 4,5 com uso de HCl 1 M, para precipitação de proteínas. O 

sobrenadante foi centrifugado por 20 min à 4400 g, e suspenso com etanol 96% na proporção de 1:1 

(m/v) por 20 horas a 4 °C, para precipitação da β-glicana. Posteriormente, foi realizada uma 

centrifugação a 2300 g por 10 min, em que o precipitado (β-glicana) foi coletado e liofilizado. O teor de 
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β-glicana e os rendimentos de extração estão apresentados nas Tabelas 1. As frações com maiores 

tamanhos de partículas apresentaram maiores teores de β-glicana (fração média e grossa). Isto se deve 

a uma maior fração de β-glicana presente, principalmente, nas camadas aleurona e subaleurona, 

referente à fração de farelo. A fração fina das farinhas é composta principalmente pela camada 

endosperma e consequentemente possui um menor teor de β-glicana. De acordo com Grundy et al., 

(2018), a quantidade de proteínas e fibras do grão de aveia aumenta do interior para a periferia do grão. 

O tamanho de partícula médio da fração da farinha de aveia apresentou o maior rendimento bruto e 

liquido de extração de β-glicana. Menor tamanho de partícula no processo de extração facilita a 

transferência de massa e dispersão da farinha. Porém, o menor tamanho de partícula obteve menor 

rendimento devido ao menor teor de β-glicana presente na fração fina (Tabela 1). Aktas-Akyildiz et al., 

(2018) obtiveram uma variação de 15,9% a 55,7% de β-glicana extraída de farinha de aveia. Enquanto 

que, nesse estudo o rendimento líquido de β-glicana extraída variou de 32,94% a 85,39%.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As frações média e grossa apresentaram maiores teores de β-glicana da farinha de aveia. O rendimento 

de extração da β-glicana foi influenciado pelo tamanho de partícula da fração da farinha, sendo que o 

tamanho médio apresentou a melhor rendimento de extração. 
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glucan from oat and barley fractions: Process efficiency and dispersion stability. Journal of Cereal 
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ANEXOS 

Tabela 1: Teor de β-glicana, massa de β-glicana e rendimentos de extração. 

Tamanho de 

partícula (µm) 

Teor de β-glicana 

(%) 

β-glicana extraída 

(g) 

% Rendimento 

bruto 

% Rendimento 

líquido 

< 500 3,68 0,588 1,32 36,07 

500 > 1000 9,87 3,746 8,44 85,33 

1500 > 1000 9,9 3,357 7,56 76,64 

Fonte: Autores (2020). 
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INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista o crescimento desenfreado das novas tecnologias de impressão em tecido nos 

segmentos de vestuário e decoração, a demanda por produtos feitos dessa forma aumentou de forma 

significativa nos últimos anos. Com isso, as empresas têm buscado se manter mais competitivas e 

procurando sempre atender melhor às necessidades de seus clientes.   

Dessa forma, faz-se necessário a elaboração de um layout que atenda sua demanda e que o mesmo seja 

estruturado de forma adequada. Um layout eficiente numa indústria pode obter considerável redução 

nos custos de produção (NEUMANN; CLÓVIS, 2015). Os objetivos do trabalho são a partir da pesquisa 

bibliográfica de artigos e literatura acerca do assunto, elaborar um layout com base no uso de simulação 

computacional e tecnologia de grupo e que o mesmo atenda às necessidades da empresa visando que 

a mesma trabalha com produtos totalmente distintos e assim propor melhorias.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Layout ou arranjo físico é a distribuição dos equipamentos, da matéria prima e de todos os setores que 

compõem a estrutura da empresa (GAITHER; FRAZIER, 2002, p. 197). Para que isso ocorra, torna-se 

imprescindível a busca por um layout eficiente, assim podendo eliminar tempo e fazendo com que os 

produtos possam ter um maior valor agregado. O estudo apoia-se em uma pesquisa exploratória com 

dados quantitativos e qualitativos, onde pode-se assim avaliar os resultados, tal qual, demonstrar o 

problema.  
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A empresa que será abordada, SS indústria e comércio de uniformes, possuí um layout desordenado 

com linhas não posicionadas, o que afeta de forma significativa o tempo de processamento de pedidos 

assim gerando atrasos na entrega, trabalha atualmente com produtos totalmente distintos onde 

compreende-se: painéis de festa, fardamentos esportivos, itens de ciclismo e em algumas épocas, a 

fabricação de bolsas e mochilas esportivas. Diante do exposto, e a partir de ferramentas auxiliares para 

estruturação do layout como: diagrama de espaguete, balanceamento de linhas de produção, 

tecnologia de grupo e software plant simulation, observou-se inicialmente que ocorria uma 

movimentação excessiva da parte dos colaboradores e dos produtos, não existia um fluxo de 

sequenciamento, já que o mesmo operador desempenhava diversas funções e muitas vezes não 

finalizava o lote dos produtos por completo, fazendo assim com que, o produto ficasse parado na 

produção, gerando atrasos.  

Notou-se também para um melhor auxilio e para que não ocorra sobrecarga dos funcionários, um 

cronograma de atividades com prazos pré-estabelecidos quando necessário a elaboração dos itens de 

fardamentos esportivos e camisas de ciclismo, sendo determinado para a parte do turno da manhã e à 

tarde, sendo prioritário a fabricação do produto painel de festa.  

Com isso, sendo ações simples e iniciais no projeto, percebeu-se já um ganho notório em tempo e 

evitando os atrasos em pedidos, gerando assim, uma melhoria significativa e aumento da capacidade 

produtiva, conseguindo-se produzir mais com o mesmo número de colabores e maquinários.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A realização do layout conferiu uma padronização e melhor sequenciamento nas atividades a serem 

realizadas, com isso, mostrou importante a elaboração do mesmo ser bem estruturado e que atenda a 

demanda, sem que ocorra sobrecarga dos colaboradores. Tal qual, não gerando atrasos em pedidos e 

assim, fazendo com que gere uma satisfação positiva e notória com o cliente.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO DE ESTOQUES EM 

UMA EMPRESA DE MANUFATURA DE PEDRAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Pietra Brustulin Mehring     

COAUTORES: Guilherme Grassi Bertoldo 

ORIENTADOR: Anderson Hoose 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O mercado de pedras para marmoraria possui uma alta competitividade. Para que as empresas se 

mantenham e se desenvolvam, é necessário buscar diferenciais para melhorar sua produtividade, 

margem de lucro e a retenção dos clientes.  

Assim, a gestão de estoques se torna uma excelente força para alcançar melhores resultados, como por 

exemplo, a não ocorrência da falta de materiais, a continuidade do processo produtivo e o atendimento 

com rapidez. (FERNANDES; RODRIGUES, 2009). Os objetivos do trabalho são identificar em literaturas e 

artigos, ferramentas para a gestão de estoques e confrontar com as necessidades de uma empresa do 

ramo de marmoraria de pedras, visando propor um modelo de gestão de estoques juntamente com 

uma melhoria tecnológica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Metodologia baseia-se em Gil (2017) e consiste na pesquisa de ferramentas e soluções que facilitem 

o controle e o monitoramento dos estoques de pedras. Avaliar o sistema de estocagem da empresa, 

identificando suas funcionalidades, limitações e dificuldades. Elaborar o modelo de gestão, unindo 

conhecimentos teóricos e práticos à realidade. Investigar e adequar uma solução tecnológica que seja 

funcional a uma empresa de manufatura de pedras.  
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RESULTADOS 

Definiu-se que as ferramentas curva ABC, ponto de pedido e estoque mínimo de segurança, juntamente 

com um método de controle e organização do estoque, deveriam fazer parte do modelo.  

Sobre o sistema atual, a empresa não dispõe de ferramentas e controles para monitorar o fluxo do 

estoque ou efetuar sua gestão, havendo somente informações de recebimento dos materiais. 

O modelo se inicia com a aplicação das ferramentas. Na curva ABC, os materiais nível A, classificados 

como alto giro, são os únicos com necessidades de estoques. Os cálculos do ponto de pedido e estoque 

mínimo de segurança se fazem relevantes somente nesse nível, sendo esses estoques planejados. Após, 

efetua-se o cadastro dos itens estocados, na planilha de controle, inserindo seus dados e cálculos acima 

descritos.  

Na sequência, temos seis segmentos: 1) Compras, que se dá em dois momentos: o primeiro para os 

materiais A, por meio dos seus respectivos pontos de pedido. E o segundo para os materiais B e C, 

mediante projeto dos clientes ou intuito de amostras. 2 e 3) No recebimento e armazenagem, a 

conferência é efetuada observando o que foi encomendado e se está de acordo, descarregam-se as 

chapas vendidas no estoque da produção e as disponíveis para venda, no pátio. Após, inclue-se as 

informações da compra na planilha de controle. 4) Na parte de seleção dos materiais para corte, a partir 

do sequenciamento dos pedidos são verificadas as quantidades e tipos necessários para se adequar ao 

seu maior aproveitamento. 5) Na produção, o gerente transmite a ordem dos pedidos para o supervisor 

e operadores, esses por sua vez, registram os dados dos pedidos finalizados na planilha de 

produtividade. 5) Por fim, o gerente de produção atualiza a planilha de controle, adicionando as 

informações das chapas utilizadas e sobras que resultaram dos cortes. 

Quanto a solução tecnológica, a empresa deve adquirir: Um sistema ERP para haver sincronia de todos 

os setores e processos de maneira eficaz. Um sistema RFID para ter-se precisão na localização dos itens 

em estoque, onde cada chapa portará um identificador com seus dados de largura, altura e lote de 

compra. Assim, o sistema irá designar o identificador a ser utilizado nos pedidos. Óculos de realidade 

aumentada, em que o operador receberá a tarefa com as informações da chapa e sua localização. A 

posição do identificador estará sinalizada por intermédio dos óculos e ao transportar o material para a 

produção, o sistema recebe essa informação e entende que aquele identificador está pronto para o 

corte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O modelo proposto atende as necessidades da empresa, na falta de procedimentos padrão, controle e 

monitoramento do estoque.  Além disso, o baixo custo para tal faz-se viável sua aplicação.  

Quanto à solução idealizada, todo o processo do estoque poderia ser automatizado, sendo assim muito 

mais eficaz e preciso. Dessa forma, com a fidelidade das informações, se amplia a facilidade na tomada 

de decisão e o acompanhamento das evoluções e exigências do mercado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DE TENSÕES EM CONTATOS MECÂNICOS 

CILINDROPLANO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduardo Dorigoni 

COAUTORES: Prof. Dr. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Fabio Goedel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Mecânica do contato é a área que estuda problemas relacionados ao contato mecânico, ou seja, estuda 

as tensões e deformações que surgem quando dois corpos no espaço são submetidos a um contato 

físico. Muitos problemas relacionados ao contato mecânico são encontrados diariamente dentro das 

indústrias e daí vem a importância deste estudo (ARAÚJO; DUARTE, 2018). Contatos mecânicos 

possuem inúmeras aplicações, tais como discos de embreagem, motores a combustão, freios, pneus, 

luvas e rolamentos, vedações e gaxetas, soldas, contatos elétricos e térmicos entre outros (FINI, 2013). 

Segundo (SANTOS, 2005), os primeiros estudos de mecânica do contato foram desenvolvidos por Hertz 

no ano de 1882, que se interessou em descobrir o campo de pressões e o campo de tensões atuantes 

entre superfícies em contato. O objetivo geral é analisar as tensões em contatos mecânicos por 

diferentes métodos e comparar os resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia utilizada na resolução deste trabalho consiste na comparação de resultados entre 

métodos analíticos e numéricos. Como metodologia analítica será utilizado a Teoria de Hertz. Foram 

calculadas as pressões e tensões atuantes no contato de um cilindro-plano, mantendo todos os 

parâmetros constantes. O mesmo será feito utilizando o método dos elementos finitos, onde será 

construído um modelo numérico.  O objetivo é analisar o que está ocorrendo no contato então optou-

se por simplificar o máximo possível o modelo de estudo, mantendo apenas duas peças, um pino e um 

corpo de prova, representados por um cilindro e um retângulo onde a força será aplicada. Também se 

optou por dividir a peça ao meio e utilizar o comando Symmetry, pois como a peça é simétrica 
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juntamente com o comportamento das tensões, a capacidade de processamento necessária é menor 

para obter os mesmos resultados. 

O material utilizado para as simulações numéricas foi o mesmo utilizado nos cálculos analíticos, aço 

linear com modulo de elasticidade E=200 GPa com Coeficiente de Poisson v=0,3. O modelo simplificado 

a ser estudado contém apenas dois elementos, um corpo de prova e um cilindro, ambos com um corte 

bem no centro que os divide ao meio. O tipo de contato utilizado foi o Frictionless, que permite 

deslocamentos tangenciais e deslocamentos normais. Uma escolha por um comportamento 

Asymmetric também foi optada por oferecer uma melhor leitura dos resultados de contato e por ser 

mais eficiente. A escolha da malha é fundamental para obter resultados precisos e coerentes. 

Uma das variáveis mais importantes da Teoria de Hertz é a largura do contato “a”, pois Hertz assumiu 

que todas as pressões, tensões e deformações nas superfícies dos corpos devem ocorrer dentro da área 

do contato. Lembrando que essas relações foram consideradas sendo que a dimensão de “a” seja muito 

menor do que o raio relativo entre as superfícies (R). Sabe-se que a largura do contato “a” é igual a duas 

vezes a meia largura de contato “b”, portanto a=2b. Por sua vez foi calculado e possui uma magnitude 

de 0,1201 mm. O cálculo da distribuição de pressões foi realizado para poder analisar como as pressões 

se comportam ao longo da área de contato. Chegou-se a uma distribuição de pressões condizente com 

o que Hertz propôs em sua teoria, sendo que as pressões nas bordas do contato são nulas e que a 

máxima pressão de contato se encontra exatamente no centro do contato. Observando os resultados, 

é notável que as tensões encontradas pelos diferentes métodos possuem uma mesma curva de 

comportamento, além dos resultados com pouquíssimas variações, cerca de 4,14% de diferença entre 

os métodos escolhidos. Entre os resultados obtidos, a grande maioria dos pontos os resultados obtidos 

pelo MEF são maiores que os resultados obtidos pela Teoria de Hertz, isso significa que o MEF calcula 

as tensões a favor da segurança em suas simulações. No anexo 1, pode ser observado a geometria do 

modelo representado pela Figura 1. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível concluir que ambos os métodos possuem uma precisão considerável e podem ser usados para 

calcular as tensões entre contatos mecânicos. Porém, a Teoria de Hertz está limitada a cálculos de 

pressões somente na área de contato, enquanto pelo MEF são inúmeras as possibilidades de cálculos 

de tensões dentro e fora da área de contato. 
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ANEXOS 

Figura 1 – Geometria do modelo 

 

Fonte: AUTOR 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE SUSPENSÃO SEMI-ATIVA COM 

AMORTECEDORES MR PARA VEÍCULO BAJA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eliton Fernando Poletto 

COAUTORES: Atanael Tedesco 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Desde o início da indústria automobilística, os engenheiros vêm aprimorando seus projetos buscando 

fazer seus veículos mais rápidos, confortáveis e eficientes, pode-se atrelar a esses aprimoramentos, a 

invenção da suspensão dos veículos. O objetivo desde trabalho é apresentar um modelo de suspensão 

dito como semi-ativo, que será implantado no veículo BAJA, aprimorando o sistema de suspensão já 

existente no veículo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente as suspensões passivas são as mais utilizadas devido ao seu baixo custo, e apresentam como 

desvantagem a impossibilidade de alterar sua configuração em tempo real.  

Segundo Picado (1998), o modelo ativo de suspensão é totalmente diferente do passivo, pois não visa 

dissipar a energia gerada por obstáculos ou desníveis, mas sim compensá-los, através de um sistema 

preditivo e de atuadores diversos, variando geralmente entre sistemas hidráulicos, pneumáticos, 

eletrônicos ou uma associação destes. Considerada de alto custo, é empregada basicamente onde o 

desempenho é essencial. 

Já o modelo semi-ativo é um misto entre passivo e ativo, pois utiliza uma estrutura composta por molas 

e amortecedores e também utiliza uma estratégia de controle em tempo real para fazer os ajustes 

necessários. Atualmente alguns fabricantes vem utilizando este tipo de suspensão, mas de forma 

simplificada com poucos níveis de amortecimento.  
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Amortecedores são dispositivos que tem por objetivo dissipar a energia gerada pelo veículo ao passar 

por obstáculo em seu percurso; como há diversas formas de dissipar a energia, existem diferentes tipos 

de amortecedores. Dentre os mais variados tipos de amortecedores, podemos citar os amortecedores 

hidráulicos, giratórios ou de pistão, por serem os mais utilizados, devido ao seu baixo custo. 

Fluido MR é basicamente um fluído que tem em seu interior minúsculas partículas ferromagnéticas 

aleatoriamente dispersas em seu meio. Essas partículas, sob ação de um campo magnético formam um 

agredido e partículas em forma de cadeia, essas cadeias são paralelas a linha de ação do fluxo 

magnético, essas linhas podem suportar determinados esforços, principalmente cisalhantes; a 

resistência adquirida é proporcional a intensidade do campo magnético aplicado ao fluido (Bombard et 

al, 2000) (Figura 1). 

Para obter o menor aumento de peso possível, buscou-se para o projeto, utilizar componentes 

semelhantes ao já existentes na suspensão atual do veículo BAJA, onde o amortecedor utilizado é 

YMF660 de fabricação da YAMAHA, e a partir disso foi projetado um amortecedor considerando os 

parâmetros pré-estabelecidos (Figura 2). Os principais componentes utilizados foram: camisa, haste, 

mola, anéis o’ring, gaxeta, raspador e válvula sangradora. 

Os principais requisitos que foram considerados no projeto do amortecedor MR são: força máxima 

controlável; alcance dinâmico e tempo de resposta (Tabela 1).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os estudos demostraram que o sistema de suspensão semi-ativo a relação custo x melhoria é bastante 

razoável, e que se tivesse mais busca por essa tecnologia o seu emprego seria de grande utilidade. 

Conclui-se também que para a obtenção de uma melhor relação conforto x segurança, existe a 

necessidade de elevar muito o nível de complexidade dos sistemas utilizados na confecção do projeto. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Curvas de fluxo do fluido Lord MRF-132LD. 

 

Fonte: Bombard et al, 2000 

 

Figura 2 - Montagem representativa da sugestão de projeto 

 

 

Tabela 1 - Restrições e requisitos de projeto do amortecedor MR. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DE DURABILIDADE E PERDA DE MASSA DE 

FRESADO SUBMETIDO A CICLOS DE MOLHAGEM E SECAGEM. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eriky William da Silveira.  

COAUTORES: Guilherme Romanovski. 

ORIENTADOR: Francisco Dalla Rosa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente o modal rodoviário é o mais utilizado no país, assim as condições das estradas brasileiras se 

mostram cada vez de maior importância para o desenvolvimento nacional. A consequência desse 

elevado fluxo de veículos é a necessidade periódica, de obras de manutenção e reparo desses 

pavimentos. 

O procedimento para a restauração dessas estruturas, acontece através de uma técnica convencional, 

chamada de fresagem da camada asfáltica antiga e recomposição com uma nova camada asfáltica. Essa 

pesquisa tem por finalidade o estudo e definição da possibilidade de uso (reciclagem) desse subproduto, 

reduzindo os custos de produção e danos ambientais (extração e gastos energéticos na usinagem das 

novas misturas asfálticas). 

Para isso serão realizados diversos ensaios quanto às propriedades mecânicas do material, necessárias 

para o uso do composto, entre esses ensaios estão a resistência à compressão simples (RCS), e os ciclos 

de molhagem e secagem, alvos do trabalho em questão.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Toda a pesquisa parte da definição dos diferentes traços, que possuem valores variados em função da 

quantidade de material asfáltico (material a ser reciclado), e o estabilizante químico utilizado, cimento 

Portland (CP V – ARI). Os teores para o material fresado são de 20%, 45% e 70%, e para o cimento são 
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de 2%, 4% e 6%. Para completar as misturas e atingir a granulometria desejada ainda são utilizados 

agregados virgens, sendo brita 3/4”, 3/8” e pó de pedra. 

A moldagem da mistura ocorre, em corpos de prova cilíndricos metálicos (CP's) com dimensões 

nominais de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. Inicialmente esses ocorriam em moldes metálicos 

convencionais, porém com a necessidade de rapidez no processo de desmoldagem foi adotado o uso 

do molde tripartido ao longo do trabalho. 

Após o processo de moldagem, os corpos de prova foram pesados e transferidos para a câmara úmida, 

onde permaneceram um prazo mínio de 28 dias, para cura. Após o período de cura, um conjunto de 

amostras de referência foi submetido o ensaio de Resistência a Compressão Simples (RCS). Outro 

conjunto foi submetido aos ciclos de molhagem e secagem, para posterior análise da RCS. Todos os 

ensaios, de RCS, foram realizados numa prensa hidráulica, com taxa de carregamento de 0,45 MPa/s 

com auxílio de apoios de Neoprene para uniformizar o carregamento. 

Para os ensaios de ciclagem, foram definidos os valores de 2, 4, 8 e 16 ciclos, possuindo 3 corpos por 

composição, por ciclo totalizando em 36 amostras, além das amostras de referência para cada 

composição, totalizando mais 9 corpos ao total . A metodologia adotada no estudo seguiu as 

recomendações da NBR 13554 (1996) – Solo-cimento. Submersão de 5 horas, esse sendo em 

temperatura controlada de 22ºC, seguido do período em estufa de 42 horas, à temperatura de 71ºC 

±2ºC. Sendo realizado a coleta dos valores dimensionais e de massa antes, e entre os ciclos. 

As medições dos valores de diâmetro e altura foram realizadas em 3 pontos diferentes e aleatórios ao 

longo da amostra. Posteriormente foi realizada a média aritmética das dimensões de cada amostra, e 

determinado os respectivos volumes para comparar o efeito número de ciclos ao qual foram submetidos 

com a possível perda de massa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quanto a questão de durabilidade e resistência, foi comprovada a teoria de que maiores adições de 

estabilizante químico (cimento) produzem resultados mais satisfatórios. Os resultados para as ciclagens 

não são definitivos, mas é posssível notar uma redução de massa ao longo da ciclagem, notória 

principalmente a deterioração nos cantos das amostas, especialmente com as de menor teor de 

cimento. 

 

REFERÊNCIAS: 
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PASCHE, Eduardo. Estudo da resistência e da rigidez de uma mistura de material fresado asfáltico e pó-
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE CONTAINER ALMOXARIFADO COM BANHEIRO 

PARA OBRAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Esequiel Barboza de Bastos 

COAUTOR: Professor Marcio Walber 

ORIENTADOR: Professor Leandro Dóro Tagliari 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de uma estrutura metálica em forma container almoxarifado visa a proteção contra 
furtos e intempéries que podem comprometer desde as ferramentas e até os materiais usados na 
construção civil. A falta de opções de empresas que ofereçam o serviço de locação do container 
almoxarifado para obras e os custos de uma improvisação de um “barraco” de madeira trouxe a 
necessidade de desenvolver esse produto para comercialização na região. 
Outro problema para quem constrói é a falta de banheiros na obra, artigo previsto na ABNT em sua 
norma NR18 de 1978, adaptando essa necessidade ao projeto do almoxarife, incluindo um banheiro ao 
container, para que resolva duas necessidades de quem administra uma obra de construção.  Com a 
dificuldade das dimensões de um container de tamanho convencional, o projeto vai determinar 
dimensões reduzidas para que possa ser transportado em um reboque automotivo, barateando o custo 
do frete e melhorando a acessibilidade. 
 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto proposto prevê a modificação dos produtos da Container Segurança, com a produção de um 

container almoxarifado e um banheiro em uma mesma estrutura metálica, facilitando assim o 

transporte já que ele terá o custo de apenas um único frete e assim podendo repassar para o 

consumidor a redução do valor  para quem adquirir ou fazer a locação. Sendo um diferencial no 

mercado, que oferecerá um produto com duas funções e preço inferior. 

Por se tratar de um projeto único que é o desenvolvimento de um protótipo de container almoxarifado 

com banheiro e que inicialmente não será produzido em larga escala, foi escolhida a metodologia de 

projeto de produtos proposta por Lobach (2001), a qual é dividia em quatro etapas. 
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A primeira etapa será a coleta de informações e dados sobre o assunto, para elucidar o problema, na 

sequência será a fase de geração da solução definindo algumas configurações do container e possíveis 

processos a serem executados. Na penúltima fase será a avaliação das soluções que escolherá a qual 

atende as necessidades propostas e assim podendo realizar a fase de esboço e seu projeto conceitual. 

Na fase de preparação acontece o esclarecimento da tarefa, com a avaliação do problema e sua real 

necessidade, observando norma de segurança em sistemas frigoríficos (NBR 16069) e também norma 

de instalação de sistemas residenciais de ar condicionado (NBR 16655-1). O projetista avaliará a 

necessidade da utilidade de um produto que tenha a função de almoxarifado com banheiro e assim 

sendo útil em um canteiro de obras. Foi realizada uma revisão de literatura pertinente ao projeto 

utilizando dados de sites e catálogos de empresas, livros, normas, além de contato direto com 

fabricantes de containers. Foram coletadas informações sobre o uso e as configurações de alguns tipos 

de containers existentes no mercado também estudados os processos de fabricação e a legislação 

vigente sobre sua utilização. 

Na fase de geração de alternativas para o problema, Löbach (2001) enfatiza a importância de fazer uma 

separação temporal entre a fase analítica e a fase criativa do processo de design. As opções de 

containers existentes no mercado e os serviços prestados pelas empresas de locação e venda serão 

analisados, assim utilizando os dados da lista de requisitos, será iniciada a fase criativa, as características 

obrigatórias e os desejos do projetista delimitam a geração de alternativas.  

Para Lobach (2001), nesta fase acontecerá a materialização da solução escolhida que será revisada e 

melhorada. Mas poderá muitas vezes não ser nenhuma das apresentadas e sim uma combinação das 

melhores características encontradas nas alternativas. Foi gerado um conceito para o equipamento, 

elaborado no software SolidWorks, conforme mostram as figuras 01 e 02 do anexo, onde ocorreu a 

especificação das características e a determinação da estrutura, dimensões e demais detalhes como 

comprimento, largura e dimensões internas também o acabamento superficial e os componentes 

internos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho desenvolveu-se buscando atender aos objetivos específicos que foram propostos 

inicialmente. Realizou-se a revisão bibliográfica sobre os assuntos envolvidos no projeto. O objetivo de 

aplicar a metodologia de Lobach composta por quatro fases foi cumprido e concluídas as etapas de 

esclarecimento da tarefa e projeto conceitual.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXOS 

 

Figura 1- Container com revestimento de capas metálicas e com as roldanas posicionadas. 

 

 

Figura 2- Compartimento interno do container. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
5

5
9

 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE GABARITO HIDRÁULICO PARA EXECUÇÃO DE 

CONTRA-FLECHA EM PERFIS LAMINADOS E SOLDADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Alexandre Langaro  

COAUTORES: Claudiomar Pol 

ORIENTADOR: Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O uso de contra flechas visando reduzir a espessura de material sem a ocorrência de fadiga em vigas 

metálicas é uma alternativa para diminuir o peso e consequentemente os custos destas estruturas. Tal 

técnica consiste em flexionar o perfil estrutural até que este ultrapasse o regime elástico, entrando 

então no regime plástico e ficando deformado de modo que permaneça com um pequeno arqueamento 

em seu sentido longitudinal, isso fará com que depois de instalado a sua flexão total pelo seu próprio 

peso não ultrapasse os limites estabelecidos em projeto. 

Baseando-se na norma NBR 8800, tem-se por objetivo construir uma máquina gabarito para a execução 

destas contra flechas em vigas de perfil “I”. Com a pretensão de atender perfis que variam de 6 a 12 

metros de comprimento, se utilizou de bombas hidráulicas para executar a tarefa, sendo 1 para quando 

trabalhado com perfil de 6 metros, e duas delas perfis com 9 metros. A estrutura do projeto foi 

desenvolvida em aço A572. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O conceito do equipamento é de simples entendimento, conforme ilustrado na Figura 1 a viga é 

posicionada sobre a máquina de modo que suas extremidades fiquem encostadas em apoios enquanto 

a parte central do perfil sofre a ação dos pistões até que este sofra a deformação plástica total desejada. 

Com o propósito de dimensionar o projeto, foi determinado que o perfil máximo a ser utilizado no 

equipamento será de W610x174, baseado então nestas dimensões foram estabelecidos os parâmetros 

principais que são referenciados pelos autores, sendo executado cálculos de esforços cortantes e 
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reações de apoio, obtendo os momentos flexores e a linha neutra do perfil, e na sequência 

determinando o tamanho da contra flecha necessária amparando-se na norma NBR8800. 

Partindo dos resultados já obtidos, realizou-se os cálculos para dimensionar o pistão hidráulico a ser 

utilizado, diante disso se faz necessário o uso de um pistão com 100 toneladas, visto que a Carga Limite 

em que o material inicia o regime plástico está a partir de 83,81 toneladas. Determinada a força 

necessária no pistão ocorreram os cálculos do sistema hidráulico, sendo definida a área do cilindro, 

curso do cilindro e também o dimensionamento da haste do pistão para suportar a carga de 100 

toneladas, resultado disso foi a obtenção da vazão e pressão que terá o sistema, permitindo então 

dimensionar a bomba hidráulica e também as tubulações do sistema. 

Definidas as perdas de carga por atrito e também perdas térmicas foram estipulados os rolos e mancais 

que farão parte do equipamento, então executou-se o modelamento em software 3D, sendo utilizado 

o software Ansys para a simulação estrutural do gabarito hidráulico. Para a realização de tal ensaio 

considerou-se que a estrutura do equipamento ficará fixa no solo e a força de 100 toneladas dos pistões 

estará direcionada aos apoios, encontrados os deslocamentos e estipulando o coeficiente de segurança 

em 5,23 foi obtido que a deformação total do sistema será de 0,47 milímetros.  

Por fim realizou-se o modelamento detalhado do projeto no software SolidWorks conforme retratado 

na Figura 1, conseguindo detalhar todas as peças necessárias e portanto fazer o levantamento do custo 

para a fabricação do equipamento, sendo que foi estipulado em R$ 95.000,00, valor este que torna 

viável sua fabricação levando em consideração os benefícios que o equipamento proporcionará quando 

usado. 

Todavia quando executado o projeto mecânico, este estará sujeito a ajustes e mudanças de projeto, 

visto que a execução de um gabarito hidráulico é de grande complexidade quanto aos esforços 

solicitados na estrutura do sistema. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Feitos os estudos conclui-se que o projeto desenvolvido é de possível fabricação e que assim que posto 

em funcionamento trará vantagens para a empresa, de modo que reduzirá consideravelmente o tempo 

de preparo de material na fábrica, além de ter mais recursos que equipamentos similares 

comercializados, em virtude deste projetado possuir regulagens para diferentes alturas de perfis. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANTONIO Carlos da Fonseca Bragança Pinheiro. Estruturas Metálicas. Cálculos, detalhes, exercícios e 

projeto. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro. 2008. 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
5

6
1

 

ANEXOS 

Figura 1 – Modelo em software do projeto desenvolvido.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

ESTUDO PARAMÉTRICO DA EFICIÊNCIA DO 

COMPORTAMENTO SEMIRRÍGIDO EM LIGAÇÕES VIGA-

COLUNA DE PÓRTICOS PLANOS EM AÇO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Castelli Sasso  

ORIENTADOR: Fernando Busato Ramires 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Tradicionalmente, na análise estrutural, as ligações são representadas por pontos nodais com 

comportamentos extremos, rígidos ou flexíveis. Entretanto, a partir de investigações experimentais 

conduzidas por diversos pesquisadores, obteve-se o conhecimento de que toda e qualquer ligação 

estrutural possui determinado grau de rigidez ou flexibilidade, apresentando um comportamento 

chamado de semirrígido. A consideração desse comportamento nas ligações torna possível a concepção 

de projetos estruturais fieis ao comportamento da estrutura e, consequentemente, mais econômicos. 

Deste modo, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência da consideração de ligações 

semirrígidas no comportamento global de pórticos planos em aço, otimizados por algoritmos genéticos, 

a partir de um estudo paramétrico comparativo e estatístico, tendo como justificativa a limitada 

abordagem de pórticos em duas águas com ligações semirrígidas na literatura. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização do estudo paramétrico, os parâmetros variáveis foram o vão (L), o pé-direito (h), a 

carga (q e P) e o comportamento das ligações, sendo esse semirrígido ou rígido. Deste modo, o estudo 

contou com um total de 120 modelos de pórticos planos em duas águas, os quais tem suas distinções 

ilustradas na Figura 1. 

Os procedimentos metodológicos necessários para a realização do estudo foram a análise estrutural 

realizada pelo Método da Rigidez Direta, o dimensionamento das vigas e pilares pelos procedimentos 

da NBR 8800 (ABNT, 2008), o dimensionamento das ligações viga-coluna pelo Método das Componentes 

de acordo com o Eurocode 3 (CEN, 2005) e a otimização pelo método dos Algoritmos Genéticos. Os 

mesmos foram implementados e desenvolvidos em planilhas do software Excel (MICROSOFT, 2019), 
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onde a otimização, com auxílio da ferramenta Evolver (PALISADE, 2019), trabalhou de forma iterativa 

com a análise estrutural e o dimensionamento, a partir de uma entrada de dados para os modelos. 

A análise comparativa foi realizada aos pares, entre os 60 modelos semirrígidos e os 60 modelos rígidos. 

Como variável de desfecho, utilizou-se o peso total dos pórticos otimizados, de modo que se obtivesse 

o menor peso possível dentro dos limites de projeto, para determinar se há eficiência na consideração 

das ligações semirrígidas. Ao analisa-los, notou-se que em todos os pórticos o peso total da estrutura 

foi reduzido com a adoção do comportamento semirrígido nas ligações viga-coluna, com uma redução 

mínima de 1,56% e máxima de 24,00% sobre o peso considerando as ligações rígidas. Ainda, de modo 

geral, a redução do peso total dos pórticos mostrou-se maior quanto maior o vão dos mesmos. 

Quanto a análise estatística, essa foi realizada com auxílio do software R (R CORE TEAM, 2020), 

comparando o peso total dos modelos semirrígidos e rígidos com mesmo vão e altura dos pilares, sob 

cinco diferentes observações, sendo essas os cinco níveis de carga aplicada. Para tal, aplicou-se às 

amostras o teste t de Student, o qual tem como hipótese nula a indicação de que não há diferença 

significativa entre as médias das amostras e como hipótese alternativa a indicação de que há diferença 

significativa entre elas. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos no teste. 

Avaliando os resultados obtidos com um intervalo de confiança de 95%, rejeita-se a hipótese nula (p-

valor < 0,05) apenas para o modelo com vão de 25 metros e 6 metros de altura, ou seja, é o único 

modelo com uma redução estatisticamente eficiente. Os demais modelos, todos possuem um p-valor 

maior que 0,05, isto é, não rejeitam a hipótese nula, o que indica que não há diferença significativa 

entre as médias. Porém, o fato de não haver eficiência estatística, de acordo com Montgomery e Runger 

(2016), pode ser justificado pelo baixo número de observações (cinco níveis de carga) em cada amostra, 

o que leva a uma baixa potência estatística e consequentemente à uma maior probabilidade de 

ocorrência de erro do tipo II. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que há eficiência na consideração do comportamento semirrígido das ligações viga-coluna 

em pórticos planos de aço em duas águas, pois apesar de não terem se mostrados eficientes 

estatisticamente, todos os modelos semirrígidos apresentaram uma redução no peso total em relação 

aos modelos rígidos, com uma redução de até 24,00% no estudo comparativo e 17,56% no estudo 

estatístico. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASLEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008. 

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION. Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of 

joints. Brussels, 2005. 

MICROSOFT CORPORATION. Excel, 2019. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 6. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2016. 
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PALISADE CORPORATION. Evolver, 2019. 

R CORE TEAM. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria, 2020. Disponível em: <https://www.r-project.org/>. 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Modelos de pórticos planos do estudo 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 1 – Resultados do teste t de Student 

Modelo 
Médias (kg) 

p-valor Variação (%) 
Rígido Semirrígido 

L15-H6 1866,49 1767,51 0,5602 -5,30 
L15-H8 2291,51 1930,14 0,05354 -15,77 

L15-H10 2348,70 2213,29 0,5872 -5,77 
L15-H12 2688,28 2501,85 0,3789 -6,93 
L20-H6 3553,98 3220,17 0,4984 -9,39 
L20-H8 4112,63 3619,60 0,1854 -11,99 

L20-H10 4388,67 3891,57 0,1485 -11,33 
L20-H12 4674,14 4147,06 0,2294 -11,28 
L25-H6 5440,19 4484,82 0,04403 -17,56 
L25-H8 5603,59 5080,59 0,07281 -9,33 

L25-H10 6020,73 5490,52 0,1294 -8,81 
L25-H12 6463,76 5858,08 0,2190 -9,37 

Fonte: O autor (2020).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA ENZIMA Β-

GALACTOSIDASE IMOBILIZADA EM SUPORTE RETICULADO E 

ESTOCADO PARA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA LACTOSE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Cemin Kovalski 

COAUTORES: Prof. Dra. Janaína Fischer, Brenda Isadora Damin 

ORIENTADORA: Prof. Dra. Aline Dettmer 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O leite é um dos alimentos mais consumidos do planeta e possui uma imensa gama de derivados que 

apresentam como subproduto principal o soro lácteo, de alto valor nutricional, que tem como 

componente básico a lactose. Se disposto em locais inadequados, o soro lácteo apresenta risco 

ambiental devido ao seu potencial poluidor. Diante disto, a hidrólise enzimática apresenta-se como uma 

alternativa de tratamento deste subproduto, atuando na quebra da molécula de lactose e possibilitando 

a obtenção produtos de alto valor agregado. A utilização de enzimas imobilizadas em processos de 

hidrólise permite o reuso do biocatalisador em mais ciclos de conversão, tornando o processo mais 

econômico e viável, mas, em contrapartida, as enzimas tendem a diminuir sua atividade catalítica a cada 

reuso. Perante a isto, este estudo objetiva avaliar a eficiência do processo de reticulação do suporte e 

analisar o comportamento do biocatalisador reticulado e estocado em vários ciclos de hidrólise 

enzimática. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A resina de troca iônica Duolite A568 foi utilizada como suporte para imobilização enzimática, sendo 

previamente ativada de acordo com o indicado pelo fabricante e descrito por Guidini et al., 2010. 

Posteriormente, o suporte foi reticulado com solução de glutaraldeído 3 mL Lˉ¹ na razão de 0,5 g de 

resina para 5 mL de solução de agente reticulante. A solução foi submetida à agitação de 50 rpm e 25 
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°C, por 15 minutos. Em seguida, a resina foi lavada com solução tampão pH 6,8 (fosfato de potássio 

0,1M) e submetida ao processo de imobilização, em que a enzima β-galactosidase de K. lactis, na 

concentração de 5 mL Lˉ¹, foi adsorvida no suporte adicionando-se 10 mL de solução enzimática a 0,5 g 

de resina e encaminhando-se a incubadora, que operou a 50 rpm e 25 °C, por 1 hora. Logo após, o 

suporte foi lavado com solução tampão e armazenado em recipiente contendo 10 mL da mesma 

solução, onde permaneceu a 4°C por 24h, para então ser submetido ao processo de hidrólise, que 

ocorreu em reator de 250 mL de volume, dotado de um banho com temperatura controlada na faixa de 

37°C e agitação magnética. Como substrato, foi utilizada solução de lactose na concentração de 50 g 

mLˉ¹ em solução tampão. No ensaio de hidrólise, o biocatalisador foi inserido em uma cesta de aço 100 

mesh e mergulhado no reator contendo 100 mL de substrato e, a cada 3 minutos, foram retiradas 

amostras do meio reacional para avaliar a atividade catalítica, até se atingir o tempo de 15 minutos. 

Cada amostra retirada do meio reacional era inserida em um tubo de ensaio e imediatamente 

introduzida em um banho com água em ebulição, onde permanecia por 10 minutos a fim inibir a 

atividade da enzima. A atividade catalítica foi avaliada a partir de espectrofotometria-VIS para 

quantificação da glicose pelo método de glicose-oxidase. Após a hidrólise, o suporte era lavado com 

solução tampão e novamente estocado. Foram utilizados diferentes suportes, sendo um deles 

reticulado e outro sem processo de reticulação, a fim de comparar os diferentes comportamentos de 

conversão de lactose em relação ao tempo de estocagem do biocatalisador. Os resultados estão 

expostos na Figura 1 (anexo) e expressos em atividade relativa, obtida a partir de uma relação entre a 

atividade enzimática da primeira hidrólise e a atividade enzimática da etapa em questão. O 

biocatalisador sem reticulação apresentou atividade relativa de 60% após 15 dias de estocagem, 

enquanto o suporte reticulado exibiu a mesma atividade por um período maior, mantendo-se estável 

por quase 30 dias. Com base nesses resultados, é possível relacionar a maior estabilidade do 

biocatalisador à presença de ligação cruzada no suporte, já que o processo de reticulação estabelece 

redução na mobilidade da superfície enzimática e cria um bloqueio ao ataque de agentes químicos e 

solventes (CARDIAS, 2000). Dessa forma, a enzima fica mais resistente ao seu desnovelamento, 

tornando-se mais estável e, consequentemente, permitindo sua reutilização por mais ciclos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O processo de reticulação do suporte apresentou resultados satisfatórios, pois possibilitou atividades 

relativas superiores e que foram mantidas por um maior período de tempo, em comparação ao suporte 

sem ligação cruzada. Assim, é possível concluir que a reticulação aumenta a estabilidade do 

biocatalisador e propicia sua reutilização em mais ciclos de hidrólise.  

 

REFERÊNCIAS: 

CARDIAS, H. T. C. Estudo da Síntese de Antibióticos β-Lactâmicos semi-sintéticos catalisada por 

diferentes derivados de Penicilina G Acilase. Tese de Doutorado em Engenharia Química. Departamento 

de Engenharia Química, Universidade de São Carlos, São Carlos, 2000. 
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GUIDINI, C.Z.; FISCHER, J.; SANTANA, L.N.S.; CARDOSO, V.L.; RIBEIRO, E.J. Immobilization of Aspergillus 

oryzae β-galactosidase in ion exchange resins by combined ionic-binding method and cross-linking, 

Biochem. Eng. J., v. 52, 2010. 

 

ANEXOS 

 

Figura 1: Atividade relativa obtida na hidrólise de lactose em relação ao tempo de estocagem do 

suporte reticulado e não reticulado. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO 

DE TRELIÇAS DE MADEIRA CONFORME A ABNT NBR 7190 

UTILIZANDO O MÉTODO DA BUSCA HARMÔNICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernando Luiz Tres Junior  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Guilherme Fleith de Medeiros 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A grande versatilidade da madeira a torna um material com inúmeras aplicações na construção civil, 

especialmente em estruturas treliçadas de coberturas. Durante o projeto, essas treliças costumam ser 

dimensionadas a partir um lento processo de tentativa e erro a partir das experiências prévias do 

engenheiro. A otimização estrutural se torna uma grande ferramenta nesse momento, encontrando 

soluções ótimas para as situações de forma mais eficiente. O presente trabalho tem como objetivo 

implementar as restrições impostas pela norma de projetos de madeira em um software de otimização 

estrutural a partir do método da Busca Harmônica. Para atestar a funcionalidade do mesmo, foi 

otimizado um modelo fictício cujo resultado foi verificado a partir de cálculos realizados à mão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A utilização da madeira como material estrutural é bastante vasta, desde cobertura de pequenas 

residências e galpões até pontes e estruturas de wood frame. Isso se dá pela grande versatilidade do 

material, facilidade em seu manuseio e alta resistência, além da alta durabilidade quando tratada. Ao 

projetar essas estruturas, o engenheiro deve buscar o modelo que apresente o menor custo e que 

atenda às solicitações do projeto. 
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Para facilitar esse processo, é possível utilizar a otimização estrutural, que consiste em um processo 

sistemático de busca pela solução ótima para o problema. Esses algoritmos podem ser matemáticos ou 

heurísticos, sendo os últimos mais eficientes na engenharia estrutural devido às funções envolvidas no 

dimensionamento serem descontínuas e não convexas, além de possuírem mais de um ponto ótimo, 

chamados de locais. 

Dentre as heurísticas, a Busca Harmônica, proposta por Geem, Kim e Loganathan (2001), é um dos 

métodos que vêm apresentando bons resultados na literatura. O algoritmo é inspirado pela 

improvisação musical do Jazz, onde os músicos buscam a harmonia perfeita a partir de novas 

combinações de notas de diferentes instrumentos a partir de suas memórias ou tentativas repetidas. 

Inicialmente, foi desenvolvido um programa para análise estrutural de treliças planas e implementada 

a ferramenta de otimização estrutural da geometria das seções transversais das barras, conforme 

descrito em trabalho anterior (TRES JUNIOR, 2019). A partir disso, foram implementadas as restrições 

de dimensionamento de estruturas de madeira da versão de revisão da ABNT NBR 7190 (2013).  

A função objetivo da otimização é o peso total da estrutura, que deve ser reduzido, o que 

corresponderia ao menor custo para a treliça. Ao mesmo tempo, devem ser atendidas as restrições 

impostas pela norma para que a solução encontrada seja factível. Dessa forma, criou-se um modelo de 

treliça hipotética para testar o programa, composta de 7 barras, conforme mostrado no Anexo A.  

Utilizou-se uma madeira de classe C30 com um coeficiente de modificação kmod=1,0.  

Para a escolha das dimensões da seção de cada barra, foi inserindo um banco de dados de bases e 

alturas disponíveis, dentro do intervalo de 5 cm a 30 cm, variando a cada 2,5 cm. Por se tratar de um 

problema simples, foram utilizadas apenas 5000 iterações no algoritmo de otimização, com um 

tamanho de memória harmônica de 10. Como tamanho do passo, utilizou-se um valor máximo de 5 e 

mínimo de 1, decrescendo de forma exponencial, enquanto que a taxa de ajuste do passo crescia de 

forma linear entre os valores de 0,5 e 0,9. Além disso, a probabilidade de consideração da memória 

empregada foi de 0,9. 

O resultado obtido é mostrado no Anexo B, sendo que foi verificado a partir de cálculos manuais que o 

mesmo atende às restrições impostas pela ABNT NBR 7190, comprovando ser uma solução factível. 

Como peso total da estrutura, obteve-se um valor de 42,12 kg. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Utilizando o Método da Busca Harmônica, o programa é capaz de atingir resultados aceitáveis e 

respeitando as restrições impostas pelo projeto da ABNT NBR 7190 (2013), cumprindo o objetivo do 

trabalho. Na sequência da pesquisa, será incluída a possibilidade de otimização da posição dos nós da 

treliça bem como um se estudará de forma mais aprofundada os parâmetros do método. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

ANEXOS 

 

ANEXO A – Modelo de Treliça de 7 Barras 

 

 
ANEXO B – Resultados da Otimização 

Barra Base [cm] Altura [cm] 

1 5 12,5 

2 5 10 

3 5 15 

4 5 10 

5 5 10 

6 7,5 7,5 

7 7,5 10 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAMINATES NO 

PROCESSO DE INJEÇÃO DE  NZVI (NANOFERRO ZERO 

VALENCIA) 
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ORIENTADOR: Antônio Thomé 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF 

 

INTRODUÇÃO 

Um poluente que é depositado sobre o solo, será submetido a uma separação entre ar, água e solo de 

acordo com vários mecanismos de transporte existente entre os elementos. A remediação desse solo 

contaminado poderá ocorrer variáveis importantes que poderão contribui ou não para a 

descontaminação.  Deste modo o estudo visa avaliar a cinética dos contaminantes com a biorremedição 

com a injeção de nZVI, analisar as reações na solução do solo e se ocorre mudanças nas características 

física e químicas do solo,que possam contribuírem para aumento da lixiviação de contaminantes e dos 

nutrientes, podendo acontecer reações complexas que tente influenciar uma maior intensidade coma 

a infiltração da água. Processo que mudará o pH e assim afetará diretamente as características dos 

componentes minerais e orgânicos da fase sólida. Logo, a percolação poderá migrar esses minerais e 

contaminantes para águas subterrâneas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo visa realizar a contaminação em laboratório de um solo argiloso, colocados em 

reatores, onde será adicionado Cromo VI+ e PCP, os quais têm diferentes características, mas ambos 

têm em comum a toxidade. O Cromo VI+ tem grande solubilidade na água e o PCP tende não ter. Devido 
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a essas variáveis com aplicação inadequada do Nanoferro, poderá ocorrer mudanças nas propriedades 

destes contaminantes. Se aplicar em excesso, tende a ter uma toxidade indireta, causando o 

desbalanceamento de nutrientes no solo. Inibindo assim a absorção e/ou colaborar para a mobilidade 

de minerais e contaminantes o solo. 

Ao aplicar os contaminantes no solo, simula uma situação de emergência química, para então realizar a 

biorremediação com nZVI e analisar se algum mineral, sal ou contaminante é lixiviado. Muitos estudos 

tem mostrado pequena mobilidade do Nanoferro no meio poroso, que causa aglomerações das 

particulares nos vazios do solo e assim contribuindo para o impedimento para movimentação das 

Nanopartículas e dos componentes, pelas interações hidrofílicas e hidrofóbicas, nos sítios de troca, 

devido a não homogeneização e pelas as reações químicas com as partículas do solo.  

A adsorção poder ser afetadas por inúmeros fatores ambientais, entre os quais, muitos estudos têm 

demonstrado que a matéria orgânica dissolvida aumenta aparentemente a solubilidade em água e ou a 

mobilidade de contaminantes hidrofóbicos altamente clorados. As nanoparticulas de ferro em muitos 

casos podem gerar subprodutos tóxicos, principalmente se alguns parâmetros não forem analisados 

como, por exemplo, a pressão aplicada, a quantidade de Nanoferro e a interação da substância com as 

características do solo e do contaminante. 

 

CONDIÇÕES FINAIS 

Os principais processos de transporte do poluente em solos incluem a dispersão hidráulica e mecânica, 

através do escoamento do fluído atravessando o meio poroso e arrastando os contaminantes presentes. 

Portanto, será adicionada água, para aparentar a percolação da chuva no solo após a 

bionanorremediação com a injeção do nanoferro, em seguida, se analisa o extrato passante, verificando 

se ocorre ou não a lixiviação dos contaminantes. 
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ANEXO 

 Figura 1 e 2. Sistema de drenagem dos Reatores para melhorar a percolação 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Solo contaminado com Cromo VI+                           Figura 4. Solo contaminado com Pentaclorofenol 
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COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE ELETRO-OXIDAÇÃO 

TRIDIMENSIONAL E ADSORÇÃO CONVENCIONAL NO 

TRATAMENTO DE SURFACTANTE SULFONATO DE 

ALQUILBENZENO LINEAR (LAS) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Damini 
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Pozer, Larissa Crestani, Lucas Kayser da Silva e Giovana Marchezi 
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INTRODUÇÃO: 

Os surfactantes, presentes em produtos de limpeza e de higiene, são substâncias que facilitam a 

remoção de moléculas de óleos e graxas (SIYAL et al., 2020). Porém, o seu tratamento indevido pode 

causar danos ao meio ambiente por sua toxicidade, sendo agravado pelo baixo índice de tratamento do 

efluente gerado no Brasil, apenas 44,9% em 2018 (GARCIA et al., 2019; SNIS, 2018). 

Além das técnicas convencionais de adsorção, têm sido aprofundado o estudo de técnicas não 

convencionais para o tratamento de efluentes, como o processo eletroquímico de eletro-oxidação 

tridimensional (ELOX3D). Esta técnica favorece a regeneração eletroquímica do adsorvente, a fim de 

melhorar o desempenho em relação ao sistema convencional de adsorção, aumentando a vida útil do 

processo (GARCÍA et al., 2018). 

O objetivo do presente trabalho foi comparar as técnicas de adsorção convencional e ELOX3D em leito 

fixo para um ponto de ruptura, através da variação dos parâmetros de altura e vazão de operação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi empregue o surfactante aniônico Sulfonato de Alquilbenzeno Linear (LAS) a 80%, obtido da empresa 

Sigma-Aldrich. Os ensaios de adsorção e de ELOX3D foram realizados em uma coluna de cloreto de 
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polivinila (PVC) com diâmetro de 32mm utilizando carvão ativado granular (CAG) com porosidade de 

35% fornecido pela empresa BBI Filtração, de Garibaldi-RS.  

Nos ensaios de ELOX3D, utilizou-se eletrodos de titânio revestidos com óxido de rutênio (Ti/RuO2) 

gentilmente cedidos pela De Nora do Brasil, com diâmetro de 2,8 cm, inseridos nas extremidades do 

leito fixo. O sistema foi alimentado através de corrente contínua por uma fonte com contínua em 

condições galvanostáticas com corrente aplicada de 0,1 A. Os ensaios de adsorção e de ELOX3D foram 

operados em fluxo ascendente de LAS (Sigma Aldrich, 80%) com concentração de 150 mg/L utilizando 

uma bomba de infusão (Infusomat, Compact) e com temperatura controlada por banho-maria 

termostatizado (Tecnal, TE-2005) a 25 °C. 

Variou-se os parâmetros de altura da coluna (h, 2 cm e 4 cm, utilizando massa de CAG de 7 g e 14 g, 

respectivamente) e vazão de fluxo (Q, 5 mL/min e 15 mL/min). O pH inicial das soluções de LAS foi 

mantido em 6,5 e sua concentração foi determinada em intervalos pré-definidos no efluente de saída 

da coluna por espectrofotometria UV no comprimento de onda de 223 nm (Tecnal Spec UV-5100). 

Limitou-se os ensaios comparativos de vazão a volumes de 1,5 L, ao passo que os testes para comparar 

a altura de leito foram limitados em 300 minutos. 

A fim de comparar os dois processos, considerou-se as concentrações de entrada e saída (C0 e C, mg/L), 

estipulando o ponto de ruptura equivalente a C/C0 = 0,15. Sendo assim, foi analisado o volume (Vr, mL) 

e o tempo (tr, min) em que ocorreu a ruptura. A capacidade de adsorção (qe, m/ g) até este momento 

foi calculada considerando a massa de adsorvente (m, g) e o tempo (t, min), de acordo com a integral 

gráfica da Equação 1. 

 

qe =
C0Q

m
∫ (1 −

C

C0
)

t

0

dt (1) 

  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, os parâmetros que obtiveram a melhor 

capacidade de adsorção até o ponto de ruptura foram 4 cm e 5 mL/min para os dois processos, quando 

analisado o efeito da variação da altura da coluna e da vazão, respectivamente. Utilizando estes 

parâmetros, a técnica de ELOX3D apresentou maior capacidade de adsorção (qe = 15,0 mg/g) até o 

ponto de ruptura, obtido no tr = 300 min e Vr = 1500 mL, em comparação  com o ensaio de adsorção 

convencional, que obteve qe = 12,2 mg/g para o tr = 230 min e Vr = 1150 mL. 

Já as Figuras 1 e 2 apresentam o efeito da altura do leito e da vazão expressos em termos de tempo e 

volume, respectivamente, com o intuito de comparar graficamente as técnicas através da variação de 

parâmetros. 

Verificou-se que a adsorção concomitante com o processo de eletro-oxidação na superfície do CAG 

beneficia a ação de tratamento da ELOX3D comparado ao desempenho do processo de adsorção 

convencional, similar ao observado por García et al. (2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As melhores condições para os dois processos são em menores vazões, 5 mL/min, e para a maior 

altura, 4 cm. Nestas condições, a ELOX3D apresentou maior capacidade de adsorção até o ponto de 
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ruptura (qe = 15,0 mg/g) comparado à adsorção convencional (qe = 12,2 mg/g). Apesar de promissora, 

a técnica de ELOX3D exige uma maior investigação a fim de ser otimizada. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Resultados obtidos pelas técnicas de ELOX3D e adsorção convencional através da variação 
dos parâmetros dos ensaios em coluna de leito fixo. 

Método Q (mL/min) h (cm) pH tr (min) Vr (mL) qe (mg/g) 

Efeitos da variação da altura da coluna (h) 

ELOX3D 5,0 2,0 6,5 60,0 300,0 5,4 

 5,0 4,0 6,5 300,0 1500,0 15,0 

Adsorção convencional 5,0 2,0 6,5 no no no 

 5,0 4,0 6,5 230,0 1150,0 12,2 

Efeitos da variação da vazão (Q) 

ELOX3D 5,0 4,0 6,5 300,0 1500,0 15,0 

 15,0 4,0 6,5 10,0 150,0 1,8 

Adsorção convencional 5,0 4,0 6,5 230,0 1150,0 12,2 

 15,0 4,0 6,5 20,0 300,0 3,4 

no: não observado. 

 
Figura 1 – Efeito do tamanho da coluna na adsorção de LAS por CAG nas técnicas de adsorção 

convencional e ELOX3D (Q = 5 mL/min; pH 6,5) em a) 2 cm e b) 4 cm. 
a) b) 

  
 

Figura 2 – Efeito da vazão na adsorção de LAS por CAG nas técnicas de adsorção convencional e 
ELOX3D (h = 4 cm; pH 6,5) em a) 5 mL/min e b) 15 mL/min. 

a) b) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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INTRODUÇÃO:  

As microalgas apresentam potencial para a geração de biocombustíveis de terceira geração e outras 

aplicações. Um dos aspectos que tornam a produção microalgal onerosa é a dificuldade de colheita da 

biomassa, visto se tratar de células microscópicas. Nesse contexto, destacam-se os floculantes 

inorgânicos empregados no tratamento de águas e esgotos, que apresentam elevada eficiência. 

Entretanto, seu emprego para separar biomassa microalgal pode afetar a qualidade final e 

comprometer usos posteriores. Assim, a biofloculação destaca-se como alternativa sustentável e 

promissora para a colheita de microalgas. A técnica utiliza microrganismos, como fungos, para 

interagirem e separarem a biomassa. Ademais, o método possibilita a utilização de resíduos 

agroindustriais como fonte de crescimento fúngico. Sendo assim, objetivou-se produzir biomassa 

fúngica a partir de subprodutos agroindustriais visando sua utilização como biofloculante de cultivo de 

Spirulina platensis.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

A fermentação submersa foi realizada utilizando o fungo Aspergillus niger DAOM (Colla et al., 2015). O 
fungo foi cultivado com farelo de trigo como substrato, pH inicial de 6 e adição de 5 g.L-1 de nitrato de 
sódio como fonte de nitrogênio. Após 48h de fermentação, o meio fermentado foi centrifugado, sendo 
a parte sólida utilizada como biofloculante do cultivo de Spirulina platensis. A microalga Spirulina 
platensis LEB 52 foi cultivada em meio Zarrouk 20% (Zarrouk, 1966) em modo semicontínuo em tanque 
aberto com volume útil de 180 L. Os cultivos foram mantidos em estufa de hidroponia com temperatura 
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controlada entre 20 °C a 30 °C e luminosidade natural. A agitação dos cultivos em tanque ocorreu 
através de rotação de pás (0,35 m.s-1), sendo o cultivo conduzido até a fase estacionária de crescimento 
(22 d). A determinação da concentração de biomassa microalgal foi realizada através de uma relação 
pré-estabelecida entre a absorbância e o peso seco, sendo o monitoramento realizado através do 
método espectrofotométrico (λ = 670 nm).  
A biomassa fúngica foi utilizada para a biofloculação dos cultivos microalgais. Os ensaios de 
biofloculação foram realizados utilizando as variáveis de um delineamento fatorial completo tipo 22 com 
adição de 3 pontos centrais, sendo o pH e a concentração de biofloculante as variáveis estudadas. A 
biomassa fúngica foi utilizada na forma úmida diretamente nos ensaios de biofloculação. O pH foi 
ajustado e a quantidade de fungo foi inserida no meio, com posterior agitação em mistura rápida (200 
rpm/1,5 min), seguindo de mistura lenta (20 rpm/10 min) (SOSSELLA et al., 2020). Três amostragens de 
tempo de sedimentação foram realizadas: 0,5h, 2 h e 20 h. A eficiência da biofloculação foi obtida 
relacionando as concentrações antes e após a biofloculação. 
Analisando as eficiências de separação (Tabela 1), para 0,5 h, destaca-se que a maioria dos experimentos 
apresentaram maiores eficiências que o ensaio controle, com exceção do Ensaio 4 (p<0,05).  As maiores 
médias foram alcançadas no Ensaio 1, onde o pH e concentração de biofloculante estavam nos níveis 
inferiores, para todos os tempos analisados. De acordo com Chen et al. (2018), o pH mais ácido é fator 
preponderante para alcançar elevadas eficiências de separação, visto que induz as células a ter maior 
contato e agregados com a presença de íons H+ no reator. Após 20 h de sedimentação, constatou-se 
que as maiores eficiências estão associadas ao pH mais ácido (Ensaio 1 e 3). Embora a eficiência de 
separação tenha aumentado com o maior tempo de sedimentação (p<0,05), considerou-se 2h como 
tempo ótimo de separação, pois nesse período de tempo altas eficiências de separação. É importante 
destacar que o ensaio controle apresentou elevadas eficiências, o que ressalta a atuação do fungo como 
agente biofloculante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A biomassa fúngica mostrou-se eficiente na separação da biomassa microalgal, com eficácia 

comprovada em diversos ensaios, com percentuais beirando os 100%. No entanto, considerou-se 2 

horas como tempo ótimo de separação, devido apresentar eficiência semelhante em menor tempo que 

20 h. Sendo assim, o presente estudo demonstra a viabilidade de utilização da técnica de biofloculação 

utilizando fungos.  
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ANEXOS 

Tabela 1. Eficiências de separação (ES) da biomassa. 

Cultivo Ensaio pH Biofloculante (%) 
Delineamento Experimental 

ES (%) 0,5 h ES (%) 2 h ES (%) 20 h 

Tanque aberto (180 L) 

1 4 2,5 94,07±0,23eA 98,74±0,09gB 100±0,02eC 

2 8 2,5 79,18±0,04cA 87,85±0,07eB 94,30±0,19dC 

3 4 7,5 89,38±0,24dA 95,55±0,04fB 98,23±0,02eC 

4 8 7,5 68,01±0,11aA 76,49±0,11aB 87,97±0,13aC 

5 6 5 79,25±3,29cA 84,50±0,05cB 90,26±2,43abC 

6 6 5 78,59±0,13cA 84,05±0,08bB 90,69±0,18bC 

7 6 5 79,52±0,41cA 86,90±0,18dB 91,81±0,23bcC 

8 - 5 74,87±0,14bA 84,74±0,07cB 93,30±0,06cdC 

Valores médios ± desvio padrão (n=3). Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença entre si 
pelo teste de tukey (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença entre si pelo teste 
de tukey (p<0,05). *Controle: só adição de biomassa fúngica (5 g) sem ajuste de pH 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DO FÁRMACO PARACETAMOL NO 

CRESCIMENTO DA MICROALGA SCENEDESMUS OBLIQUUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabrielle Nadal Biolchi  

COAUTORES: Alan Rempel  

ORIENTADOR Profª. Dra. Luciane Maria Colla  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os fármacos, são considerados com uma categoria de contaminantes emergentes, estes contaminantes 
se tornaram uma das preocupações no tratamento de água, devido a sua ecotoxicidade, já que não são 
totalmente metabolizados pelos organismos e acabam por ser excretados via fezes e urina chegando, 
nas estações de tratamento. O paracetamol é um analgésico e antipirético é um dos medicamentos 
mais consumidos no mundo encontrando-se muito facilmente nas estações de tratamento (ESCAPA et 
al., 2017). 

A capacidade de biorremediação das microalgas surge como uma alternativa de pós tratamento nas 
estações de tratamento de água visto que as microalgas possuem capacidade de metabolizar os 
contaminantes emergentes através de 3 processos: bioadsorção, bioacumulação ou biodegradação 
(XIONG et al., 2018). Neste contexto, este trabalho teve como objetivo analisar o crescimento máximo 
da microalga Scenedesmus obliquus em efluente sintético contendo paracetamol em diferentes 
concentrações. 
  

DESENVOLVIMENTO: 

Com objetivo de avaliar o crescimento da microalga num meio contaminado com fármaco, o principio 
ativo do paracetamol foi obtido em farmácia de manipulação. A fim de aumentar a solubilidade desse 
poluente, foi utilizado uma solução de metanol em concentração 10%. A microalga utilizada foi 
Scenedesmus obliquus advinda do banco de cepas do Laboratório de Bioquímica e Bioprocessos da 
Universidade de Passo Fundo.  
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Os ensaios foram realizados com uma concentração inicial dos cultivos foi de 0,2 g.L-1, em erlenmeyers 
de 250 mL com um volume útil de 150 mL. Nos reatores, continham a microalga Scenedesmus obliquus 
em conjunto do seu meio nutricional padrão de crescimento (BG-11) mais o paracetamol solubilizado 
em metanol.  

Para a execução dos ensaios foram preparados 8 reatores, em duplicata, contendo diferentes 
concentrações de paracetamol as quais eram de 100 mg.L-1, 70 mg.L-1, 50 mg.L-1, 30 mg.L-1, 10 mg.L-1, 5 
mg.L-1, 1 mg.L-1 e mais um ensaio controle contendo  microalga + metanol 10%. Esses controles tinham 
por objetivo avaliar se a presença de metanol não prejudicaria o desenvolvimento da microalga.  

 Os ensaios foram feitos em uma mesa agitadora a 170 rpm, fotoperíodo com iluminação a LED (1800 
lux) com 12h claro e 12h escuro, a temperatura foi mantida na faixa de 25°C a 30°C. O experimento foi 
mantido durante 20 dias até microalga entrar em fase estacionária ou ocorrer a morte celular. Durante 
esse tempo foram realizadas diariamente verificações das concentrações celulares por método 
espectrofotométrico a 670 nm, a fim de calcular a concentração máxima com base na curva padrão da 
microalga Scenedesmus obliquus.  

De acordo com os dados expostos na Tabela 1 e a Figura 1, a Scenedesmus obliquus resistiu a todas as 
concentrações testadas do paracetamol, o ensaio controle com metanol não apresentou toxicidade a 
microalga obtendo, ainda, a maior concentração de crescimento máximo. A Scenedesmus ao ser 
submetida em altas concentrações do paracetamol de 100, 70, 50 e 30 mg.L-1 obteve  uma menor taxa 
de crescimento, isso pode ser relacionado a alta resistência da microalga em condições adversas como 
já tratado na literatura e ao efeito de ação do fármaco  ocorrer através de ligações em enzimas e 
sulfatos, na microalga a enzima glutationa é responsável pelo funcionamento celular, porém o 
paracetamol tem uma tendência a ligar-se na glutationa a fim de formar seus metabólitos reduzindo a 
reprodução celular da microalga e em concentrações muito elevadas pode ocasionar a morte celular  
(XU et al., 2008; NUNES et al., 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A microalga estudada consegue suportar altas concentrações do paracetamol e mesmo em situações 

adversas conseguiu desenvolver suas atividades metabólicas, podendo ser uma alternativa a ser 

analisada para posteriormente ser usada na biorremediação no pós tratamento. Todavia é necessário 

estudos que analisam o tipo de biorremediação e eficiência de remoção do poluente.  

 

REFERÊNCIAS: 

XIONG, J; KURADE, MB; JEON, B. Can microalgae remove pharmaceutical contaminants from 

water?. Trends in biotechnology, v. 36, n. 1, p. 30-44, 2018. 
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799-806, 2017. 
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NUNES, B; ANTUNES, SC; SANTOS, J; MARTINS, L; CASTRO, BB. Toxic potential of paracetamol to 
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ANEXOS 

Tabela 1:Valores da concentração de biomassa em diferentes concentrações de paracetamol 

Concentrações do poluente (mg/L) Concentração de biomassa (g/L) 

Controle + metanol 0,713±0,0004e 
1 0,671±0,0022d 
5 0,566±0,0199b 

10 0,635±0,0349c 
30 0,474±0,0071a 
50 0,495±0,0043a 
70 0,483±0,0107a 

100 0,489±0,0013a 

Em cada coluna, médias seguidas de letras iguais não apresentam diferença significativa entre si num nível de 95% 
de confiança (média±dp) pelo teste de Tukey. 

 

Figura 1: Crescimento da Scenedesmus obliquus em meio com adição de paracetamol 

 

● Paracetamol na concentração de 100 mg.L-1; ■ Paracetamol na concentração de 70 mg.L-1;                              − 
Paracetamol na concentração de 50 mg.L-1; ○ Paracetamol na concentração de 30 mg.L-1; □ Paracetamol na 
concentração de 10 mg.L-1; ▲ Paracetamol na concentração de 5 mg.L-1; − Paracetamol na concentração de 1 
mg.L-1. ∆ Controle + metanol. (média±dp)  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE TRELIÇAS ESPACIAIS PELO 

MÉTODO DA BUSCA HARMÔNICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Grégori Poletto Nicolli.  

COAUTORES: Fernando Luiz Tres Junior. 

ORIENTADOR: Dr. Moacir Kripka. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O objetivo da pesquisa se deu em torno da otimização de seção e geométrica de treliças planas e 

espaciais. Com esse objetivo, foi constituída uma equipe para participar da competição de otimização 

estrutural realizada pelo Bright Optimizer, onde o foco principal é encontrar para um dado problema, 

uma estrutura com o menor peso possível, que não contenha nenhum tipo de violação na estrutura 

apresenta. Para isso podem ser usados diversos métodos computacionais para auxiliar no 

desenvolvimento de uma solução coerente do problema apresentado, na otimização desse problema 

foi usado como estrutura da pesquisa a meta-heurísca Busca Harmônica, segundo uma variação 

proposta pelo orientador (MEDEIROS e KRIPKA, 2017). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A proposta da pesquisa foi fundamentada na competição internacional de otimização estrutural Bright 

Optimizer, onde todos os anos são feitos eventos onde são lançados problemas de otimização 

estrutural, sendo que o objetivo principal seria encontrar a melhor solução possível para um dado 

problema apresentado. 

Um dos requisitos da competição é a utilização do programa MATLAB, um software voltado para o 

cálculo numérico, onde realizou-se toda a otimização do algoritmo e análise dos resultados. 

Decidiu-se trabalhar com o método Busca Harmônica, um método heurístico proposto por Geem et al 

(2001). Segundo MEDEIROS (2012) essa meta-heuristica imita o processo de improvisação musical do 
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jazz, onde o objetivo dos músicos é encontrar através de várias tentativas a melhor harmonia possível, 

isso com base em seus conhecimentos prévios, obtidos através das tentativas anteriores, tentando 

assim encontrar novas possibilidades com as combinações diferentes de cada instrumento. 

Os testes iniciais com o algoritmo foram relacionados ao problema lançado no ano de 2018, com isso 

pode-se ter uma base de como seria o do próximo ano. Assim foram implementadas ao longo da 

pesquisa diversas modificações no algoritmo a fim de conseguir a melhor solução possível para o 

problema. Com a realização de testes constantes pode-se ter uma maior noção dos parâmetros que 

melhor se adequam ao método utilizado, assim foi possível refinar ainda mais o código. Para a 

minimização do peso o foco principal foi na alteração dos parâmetros, onde levou mais tempo para 

atingir um resultado “aceitável”, com isso foram realizados vários testes mudando cada parâmetro na 

tentativa de fazer todos ficarem calibrados para o problema. 

Como o MATLAB é um software que exige bastante desempenho da máquina, foi adaptado o código 

para um arquivo executável, onde esse arquivo pode rodar tranquilamente o algoritmo sem a 

necessidade do MATLAB instalado, assim pode-se usar vários computadores ao mesmo tempo, com 

uma velocidade de interações aprimorada, pode-se assim testar diversos arquivos diferentes para ter 

um melhor conhecimento das variáveis analisadas e uma maior precisão nos resultados obtidos. 

Até o dia do lançamento do desafio, o código já se encontrava praticamente pronto, ainda em fase de 

testes, mas conseguindo alcançar um resultado sem nenhuma violação das restrições. Para a 

competição de 2019 foi necessário apenas mudar o arquivo referente ao desafio e algumas variáveis do 

problema fornecido pela organização. O novo problema conta com 260 barras que podem variar entre 

37 seções diferentes, e 10 nós moveis, mesmo sendo um número de barras menor quando comparado 

ao da competição passada, o número de nós deslocáveis teve um expressivo aumento do seu intervalo 

de variação sendo assim muito maior comparado ao ano anterior sendo a variação proposta de -25000 

a +3500mm, caracterizando um problema combinatório de grande complexidade. O número de 

iterações máximo permaneceu em 200 mil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Até o final do evento conseguiu-se chegar a uma estrutura com 16133,33 kg sem nenhuma violação das 

restrições. 

A estrutura vencedora obteve um peso de 12329,12kg oque representa 3804,21 kg mais leve do que a 

estrutura encontrada no estudo. Sendo assim a estrutura obtida através da pesquisa teve o seu peso 

30,85% maior que a do vencedor do ano de 2019. Para as próximas edições pretende-se aprimorar o 

método empregado, além de investigar novas heurísticas que possas substituí-lo. 

 

REFERÊNCIAS: 

Geem, Z.W., Kim, J.H. and Loganathan, G.V.A. (2001),  “A new heuristic optimization algorithm: Harmony 

search”, Simulation, 76(2), 60-68. 
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Medeiros, G. Método da busca harmônica aplicado na otimização de seções de pilares retangulares em 

concreto armado considerando custo econômicos e ambientais, Passo Fundo (RS).2012. Dissertação 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PROJETO DE UMA MATRIZ PARA FABRICAÇÃO DE MODELOS 

PARA FUNDIÇÃO EM CERA PERDIDA 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A fundição é um dos processos mais antigos, o qual vem sendo utilizado desde 2000 A.C. dentre os 

processos de fabricação, a fundição se destaca por permitir a produção de peças com grande variedade 

de formas e tamanhos e tomou força depois da segunda guerra mundial por causa da demanda de tubos 

e perfis e devido a sua capacidade de alta produtividade. No processo de fundição por cera perdida 

segundo Silva (2009), os moldes são confeccionados em cera ou termoplásticos através da injeção 

destes materiais em matrizes, os moldes são montados ao redor de um canal central, formando uma 

árvore de modelos. A árvore é banhada em uma lama refratária e após é recoberta por uma camada de 

areia e posteriormente aquecido. Este trabalho é proposto com o intuito de estudar os processos de 

fundição e suas características, e principalmente apresentar o projeto de uma matriz para fabricação de 

seus modelos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Buscando soluções viáveis para fabricação da peça da figura 1 chegou ao processo por cera perdida, que 

se destaca na análise pois a contratante definiu o seguinte critério: que não haja usinagem posterior ao 

processo de fundição e que a superfície apresente um acabamento satisfatório. Diante de tal critério, 

define-se o processo por cera perdida, pois produz peças com detalhamento preciso, proporcionando a 

precisão dimensional requerida na rosca e, além disso, permite a produção seriada e em massa, 

tornando o processo mais produtivo. Para confecção dos moldes, analisou-se as dimensões e a 

geometria da peça, vista na figura 1, bem como as características finais necessárias para atender os 
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critérios exigidos. Sendo assim, foram necessários alguns ajustes para que não comprometesse a 

qualidade da peça. Outro item importante é o material a ser utilizado no processo, pois pode afetar as 

características finais da peça e também o desempenho do processo. A partir dos dados fornecidos, foi 

verificado se a composição química do material estava de acordo com as recomendações encontradas 

na literatura e, com a possibilidade de fabricação. Foi analisado também a presença de excesso de 

alguns elementos químicos, visando evitar concentrações de impurezas e o controle da formação de 

bolhas. Após as análises, conclui-se que a peça está aprovada para fabricação. 

Definido o processo, necessita-se uma matriz para a fabricação dos modelos que serão os moldes. A 

matriz, como pode ser visto na figura 2, é composta pelo topo (03), que será confeccionado em liga de 

Alumínio Alcast, com dimensões de Ø180x42, tendo como função garantir o alinhamento da bucha 

roscada (04) que será rosqueada no flange roscado (11), fixar a bucha de injeção (10) e as presilhas de 

suporte, pela bucha guia maior (02) e menor (09), confeccionadas em Aço SAE 8620, sementadas e 

temperadas, com função de guiar os pinos de guia (05 e 12) que serão montados na base da matriz (07), 

onde são conectadas as mangueiras de refrigeração (13), após fecha-se a matriz, rosqueando as porcas 

borboleta (01)  nos parafusos olhal (06) e o conjunto manípulo (08)  que será submetida a altas pressões 

durante a injeção. Após 3 segundos, tempo necessário para solidificar a cera, é possível a abertura da 

matriz, deixando o modelo totalmente livre para extração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Alguns fenômenos podem ocorrer durante o processo e não podem deixar de ser considerados durante 

a fase de projeto. A possibilidade de cristalização, sendo que não ocorre uniformemente a contração de 

volume, ocasionando o chamado “rechupe”, a concentração de impurezas favorece a ocorrência da 

segregação: desprendimento de gases que, retidos próximo a superfície, ocasionam defeitos na peça. 

O projeto da peça deve ser dimensionado de forma a facilitar o escoamento do material fundido no 

interior do molde, reservando o ângulo de saída, minimizando possíveis defeitos 

 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, Jaques Jonas Santos. Processos de Fabricação/Fundição. Rio de Janeiro: UERJ: 2009. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura 1 – Peça para fundir 

 

 

Figura 2 – Projeto da Matriz (vista explodida) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O DESENVOLVIMENTO DE UMA MATRIZ PARA UM TIJOLO 

RESSOADOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme Luvezute Kripka.  

COAUTORES: Leonardo Castilhos De Oliveira. 

ORIENTADOR: Charles Leonardo Israel. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Quando são utilizados espaços urbanos para a fabricação de qualquer produto a partir de máquinas 

cíclicas, visa-se mitigar o ruído gerado de maneira eficiente e prática. Com ferramentas digitais como 

Softwares de modelamento 3D, além de ferramentas como as do pacote Office, mostra-se possível o 

desenvolvimento de uma solução que visa diminuir a poluição sonora provocada por essas máquinas, 

visto que elas tem frequência constante e mensurável. A partir desse trabalho, procura-se demonstrar 

o desenvolvimento do trabalho que ocorre atualmente no Laboratório de Inovações Tecnológicas da 

Universidade de Passo Fundo, onde foi proposta a busca a mitigação do ruído criado por um gerador de 

energia através do desenvolvimento de tijolos acústicos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, foi desenvolvido um resumo da norma "NBR-6136" para que fosse possível a compreensão 

dos parâmetros necessários para o dimensionamento de um tijolo genérico. Utilizando esses valores 

como parâmetros fixos, pudemos desenvolver uma relação entre o dimensionamento de um tijolo 

genérico e o desenvolvimento de um ressoador acústico, fazendo com que a intersecção desses 

parâmetros gerasse tijolos acústicos que atendessem ao problema apresentado. Um ressoador acústico 

depende de certas relações para que o corpo atenda à uma frequência específica, teoria desenvolvida 

por Helmholtz (1862) e, com foco em tijolos acústicos, evidenciada por Lisot (2008). Esses parâmetros 

relacionam o comprimento do seu bico de entrada, a área de entrada do bico de entrada e o volume do 
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tijolo como um todo. Isso também é uma das justificativas para que essa tenha sido a solução escolhida, 

visto que a frequência gerada por máquinas cíclicas é constante e específica. Após desenvolver essa 

relação, fizemos o dimensionamento-base de cinco tijolos utilizando o software "SolidWorks". Esses 

cinco tijolos variam em tamanho e estética uns dos outros e, logo, também variam em peso bruto. 

Foram feitas as cotagens também no mesmo software. Após 1 escolhidos dois desses cinco tijolos, 

desenvolvemos uma matriz de sistema macho-fêmea para ambos os tijolos. Essa funciona como uma 

"forma"para que seja possível fabricar esses tijolos em grande quantidade. A fabricação desses tijolos 

permite, então, o teste de sua eficácia, bem como a verificação de sua resistência à compressão e ao 

impacto. Esses ensaios serão feitos e documentados em um futuro próximo.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento do presente trabalho se mostrou produtivo, fazendo com que os envolvidos 

pudessem acrescer aos seus conhecimentos teóricos a experiência da prática.O trabalho demonstra que 

se pode, a partir da pesquisa e do estudo, projetar resultados e desenvolver projetos para solucionar 

problemas enquanto em ambiente de ensino como a Universidade de Passo Fundo.  

 

REFERÊNCIAS: 

von Helmholtz, Hermann. Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die 

Theorie der Musik [The Study of the Sensations of Tone as a Physiological Foundation for Music Theory] 

(in German) (1 ed.) (1862). 

 LISOT, Aline. Ressoadores de Helmholtz em barreiras acústicas: avaliação do desempenho na atenuação 

do ruído de tráfego. Coimbra, Portugal, Universidade de Coimbra, 20 - 22 de outubro de 2008. 

Disponível em: http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Coimbra08/id080.pdf. Acesso em: 24/08/2020.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2016). Blocos vazados de concreto simples para 
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REMOÇÃO DE AGROTÓXICOS DA ÁGUA POR OSMOSE 

INVERSA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme Otávio Moraes Giubel. 

COAUTORES: Daniel Reges Rossetto. 

ORIENTADOR: Vandré Barbosa Brião. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil está entre os primeiros colocados no uso de agrotóxicos e, o seu manejo inadequado, bem 

como o seu uso intensivo, podem ocasionar impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. 

Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados no setor agrícola, dividindo-se em três categorias: 

pesticidas, inseticidas e fungicidas e estão classificados dentre os poluentes emergentes, que são 

compostos químicos tóxicos. As estações de tratamento atualmente não são projetadas para a remoção 

de poluentes emergentes, por isso, deve-se buscar alternativas avançadas de tratamento, como os 

processos de separação por membranas. Os processos de separação por membrana apresentam 

vantagens de eliminação de contaminantes emergentes, além disso, o processo possibilita a 

combinação em outros processos complementares (BENÍTEZ, 2009). O presente trabalho avaliou a 

remoção, por membrana de osmose inversa (OI), de três soluções diferentes de agrotóxicos utilizados 

no processamento de lavagem de sementes.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram preparadas duas amostras sintéticas através da diluição de agrotóxicos. As amostras sintéticas 

são compostas pelos tratamentos 1 e 2. O tratamento 3 está relacionado a uma amostra real. Observa-

se os princípios ativos de cada tratamento na Tabela 1. Os produtos comercializados são: Amulet, 

Cruiser e Maxim Advanced (Tratamento 1), Cropstar, Derosal Plus e Terra Forte (Tratamento 2). Para os 

ensaios da OI foi utilizado uma unidade de filtração em bancada e a membrana comercial de modelo 

RT-2812-300, do fabricante FCS Membrane. As pressões utilizadas foram fixadas em 380 e 580 kPa, a  
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25°C. Os fluxos foram medidos com a pesagem da massa do permeado, a cada 5 min. Para o teste de 

rejeição nas diferentes pressões, foi utilizada a concentração inicial, onde amostras do permeado foram 

coletadas ao final de 1 hora de recirculação, para posterior análise em LC-MS/MS. A turbidez e o pH 

foram medidos nos permeados, a cada 15 min. A quantificação e a identificação dos agrotóxicos 

presentes nas soluções foram realizadas através de cromatografia gasosa de alta eficiência acoplada a 

detector de massa.  

O sistema apresentou bons resultados quanto a rejeição dos agrotóxicos, variando de 98,78% a 99% em 

condições de pressões de 580 kPa e temperatura de 25°C. O efeito da pressão, em relação ao pH e a 

turbidez, não obteve variação significativa. Em relação ao fluxo do permeado obteve-se variação 

significativa, desta forma a elevação da pressão exerceu um efeito sobre o aumento da rejeição e do 

fluxo. A rejeição obtida está representada na Figura 1. 

A rejeição dos compostos não sofreu alteração significativa quando houve aumento da pressão do 
sistema de 480 para 580 kPa (Figura 1). Santos (2013) avaliou a tratamento de efluente sintético com 
glifosato por OI, e constatou que quanto maior o fluxo tangencial, maior remoção de glifosato, como 
consequência do aumento da pressão, o fluxo do permeado também sofre aumento, logo o fluxo 
tangencial sofre declínio. 

O aumento de pressão possibilitou o aumento significativo de fluxo do permeado (Figura 2). Da mesma 
forma, Ahmad et al. (2008) avaliaram a retenção de dimetoato e atrazina nas pressões de 600 para 1200 
kPa, por nanofiltração, obtendo maior fluxo do permeado em maior pressão, corroborando com o 
apresentado na Figura 2. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A OI mostrou-se uma tecnologia eficiente na separação de agrotóxicos presentes em água, sendo uma 

alternativa em potencial. Com o aumento da pressão, há também aumento na rejeição dos agrotóxicos 

estudados, apresentando alta taxas de remoção para os três agrotóxicos (fipronil, imidacloprido e 

carbendazim) atingindo 99,78% para pressão 380 kPa e 99,86% na pressão 580 kPa. 

 

REFERÊNCIAS: 

BENÍTEZ, F. Javier et al. Nanofiltration processes applied to the removal of phenyl-ureas in natural 
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glifosato por osmose inversa. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade 
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AHMAD, A. L.; TAN, L. S.; SHUKOR, SR Abd. Dimethoate and atrazine retention from aqueous solution 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Princípios ativos dos tratamentos em estudo 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

Fipronil Fipronil Fipronil 

Tiametoxam Imidacloprido Imidacloprido 

 Carbendazin Carbendazin 

 

Figura 1 – Rejeições obtidas: (a) tratamento 1, (b) fipronil e (c) tiametoxam. 

 
 

 

 

Figura 1 - Fluxos de permeado (a) Tratamento 1, (b) Tratamento 2, (c) Tratamento 3 
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INTRODUÇÃO: 

O crescimento populacional e o aumento do transporte individual motorizado têm favorecido a 

deterioração das condições de mobilidade da população dos grandes centros urbanos, principalmente 

em função do elevado número de acidentes de trânsito com vítimas, dos congestionamentos urbanos 

e também dos poluentes veiculares. A percepção geral é que essas condições permaneçam enquanto 

as políticas de incentivo à produção, venda e utilização de veículos privados forem maiores que as 

medidas de estímulo ao uso do transporte público. 

Sistemas de mobilidade ineficientes provocam disparidades entre regiões com maior ou menor acesso 

aos serviços e espaços da cidade, criando desigualdades nas oportunidades sociais e econômicas da 

população.  

Diante disso, este trabalho teve por objetivo o mapeamento dos pontos de ônibus do sistema público 

de transporte da cidade de Passo Fundo e o geoprocessamento das informações obtidas, tornando 

possível uma futura avaliação de qualidade do sistema. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Existe uma grande variedade de programas computacionais para a georreferenciação, análise e 

obtenção de informação geográfica e abstrata das infraestruturas das cidades. Entre as mais comuns, 

se encontram as ferramentas Google Maps e QGIS, com as quais foi possível desenvolver o trabalho. 

Com base em dados de infraestrutura do sistema público de transporte de Passo Fundo, 
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especificamente endereços e pontos de referência das paradas de ônibus da cidade, tornou-se possível 

o início do processo de mapeamento. 

Utilizando o Google Maps e o Street View, ferramentas que permitem ao usuário a pesquisa, 

visualização do mapa e imagens de satélite das cidades, além de vistas panorâmicas capazes de 

proporcionar a visualização ao nível chão/solo de locais desejados, foram localizados cada um dos 

pontos de ônibus da cidade e registrado seus respectivos conjuntos de coordenadas geográficas. Essas 

informações serviram de apoio para o desenvolvimento do geoprocessamento através do QGIS 

(software livre de análise de dados georreferenciados). No total, 1.028 pontos de ônibus foram 

localizados e georreferenciados no espaço. 

As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes, como 

imagens georreferenciadas obtidas por meio de fotografias aéreas ou por imagens de satélite, e ao criar 

bancos de dados georreferenciados. Outro fator importante para o trabalho em desenvolvimento é a 

possibilidade de automatizar a produção de documentos cartográficos. Com o auxílio do software QGIS, 

as informações compiladas ao longo do trabalho estão sendo processadas, com o intuito de estruturar 

um mapa contendo todos os pontos de ônibus do sistema público de transporte da cidade de Passo 

Fundo. 

Para o desenvolvimento de metodologias de análise e avaliação de qualidade do sistema público de 

transporte, é necessário associar o mapeamento georreferenciado dos pontos com informações 

adicionais de infraestrutura da cidade. É importante saber o número de veículos que trabalham para as 

empresas de transporte, rotas, horários, frequências, entre outros. Além disso, é necessário considerar 

dados do comportamento populacional em termos de demanda. Deste modo, torna-se possível 

elaborar planos que aumentem a taxa de preferência por transporte coletivo sobre o particular, 

melhorando indiretamente a sustentabilidade do sistema, a qualidade urbana e as condições de vida da 

população.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da análise dos resultados posteriormente obtidos no trabalho, torna-se possível por exemplo, 

o desenvolvimento futuro de medidas que avaliem as regiões onde o sistema é insuficiente, visando a 

otimização nos seus níveis de acessibilidade, tendo em vista que o bom funcionamento do transporte 

público é essencial para a mobilidade de uma cidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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REMOÇÃO DO CORANTE AZUL BRILHANTE DE REMAZOL R 

POR COMPÓSITO À BASE DE QUITOSANA E SÍLICA 
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INTRODUÇÃO:  

A utilização de corantes na indústria gera efluentes com coloração intensa, que se lançados à recursos 

hídricos, dificultam atividades fotossintéticas e limitam a capacidade de reoxigenação da água. As 

tecnologias convencionais de tratamento de efluentes apresentam limitações para remoção desses 

corantes. Assim, tecnologias avançadas como a adsorção, é uma alternativa mais eficiente e de simples 

operação. 

A quitosana é um biopolímero que vem sendo aplicado na remoção de corantes em meio aquoso. No 

entanto, sua solubilização em meio ácido, limita a aplicação comercial. Neste sentido, compósitos a base 

de quitosana têm sido desenvolvidos, a fim de minimizar a solubilização e facilitar o acesso aos sítios de 

adsorção (ESSEL et al., 2018). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a adsorção do corante Azul Brilhante de 

Remazol R por um compósito de quitosana e sílica, sendo verificado o efeito da concentração de 

corante e do tempo na remoção do contaminante. 

 
DESENVOLVIMENTO:  

Metodologia 

Para os ensaios de adsorção, foi utilizado um compósito de acordo com Essel et al. (2018). Para isso, o 

material foi sintetizado a partir de uma mistura de 3 g de quitosana dissolvida em uma solução de 50 

mL de ácido acético 2%, 45,5 mL de água destilada, 3 mL de ácido clorídrico 0,5 mol/L e 1,5 mL de 

tetraetilortosilicato (TEOS) como precursor de sílica. 

Os ensaios de adsorção foram realizados em duplicata utilizando o corante Azul Brilhante de Remazol R 

(ABRR, CAS N° 2580-78-1, C22H16N2Na2O11S3) em pH 3. As concentrações foram determinadas por 
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espectrofotometria no comprimento de onda de 595 nm, utilizando uma curva de calibração (ABS = 

[ABRR]/133,635; R² = 0,9996). 

O efeito da concentração de corante foi avaliado na faixa de 50 a 400 mg/L. Para isso, em erlenmeyer 

de 250 mL foram adicionados 0,05 g de adsorvente e aclimatado com 10 mL de tampão McIlvaine 

(pH=3,0). Após, foi adicionado 50 mL de solução para cada concentração de corante e colocado em 

shaker termostatizado (Tecnal modelo TE-421), a 100 rpm e 25 °C. A cada 2 horas, foram coletadas 

alíquotas, até que fosse atingido o equilíbrio na concentração do corante. 

O efeito do tempo de contato foi avaliado utilizando 0,24 g de adsorvente aclimatado com 25 mL de 

solução tampão McIlvaine (pH=3,0). Após, foi adicionado 250 mL da solução de corante a 100 mg/L. As 

alíquotas foram coletadas em tempos pré-determinados de 0 a 360 minutos. 

Resultados e discussão 

Através dos dados apresentados na Figura 1, é possível verificar que a porcentagem de remoção é maior 

em concentrações mais baixas, pois no intervalo de 50 a 200 mg/L a remoção variou entre 99% a 86%. 

Em concentrações mais altas, possivelmente, ocorreu o esgotamento dos sítios ativos do material 

adsorvente, reduzindo a capacidade de remoção. Na Figura 2, é possível observar um aumento contínuo 

da remoção durante o tempo avaliado, obtendo-se remoção de 54,5% em 360 min. Isso indica que os 

sítios ativos do material não foram totalmente ocupados pela adsorção do corante, em um tempo 

maior, a remoção seria maior e mais sítios seriam ocupados. 

Piccin et al. (2009) e Piccin et al. (2011) observaram resultados semelhantes com o corante azobenzeno 

FD&C Red No. 40 e quitosana in natura. Os pesquisadores evidenciaram uma afinidade entre o material 

adsorvente e o corante. Isso ocorre devido a protonação dos grupos aminas (NH3
+) da quitosana em pH 

ácido, onde formam sítios ativos que tendem a atrair as moléculas do corante, que são adsorvidas pelo 

compósito (PICCIN et al., 2009). Com isso, é possível afirmar que o compósito foi efetivo e manteve as 

características adsorventes da quitosana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O material desenvolvido foi eficaz na adsorção do corante ABRR em solução aquosa, diminuindo a 

coloração do efluente, com elevadas capacidades de remoção. No efeito da concentração de 50 a 200 

mg/L, o material adsorvente removeu de até 99% a 86% do corante. Já no efeito do tempo, o 

compósito removeu 54,5% em 360 min. 

 

REFERÊNCIAS: 

ESSEL, T. Y. A.; KOOMSON, A.; SENIAGYA, M. P. O.; COBBOLD, G. P.; KWOFIE, S. K.; ASIMENG, B. O.; 

ARTHUR, P. K.; AWANDARE, G.; TIBURU, E. K. Chitosan Composites Synthesized Using Acetic Acid and 

Tetraethylorthosilicate Respond Differently to Methylene Blue Adsorption. Polymers, v. 10, p. 466, 

2018. 

PICCIN, J. S.; DOTTO, G. L.; VIEIRA, M. L. G.; PINTO, L. A. A. Kinetics and Mechanism of the Food Dye 

FD&C Red 40 Adsorption onto Chitosan. Journal of Chemical & Engineering Data, v. 56, p. 3759-3765, 

2011. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Remoção do corante Azul Brilhante de Remazol R pelo compósito em função da 

concentração (25 °C; 100 rpm; pH = 3). 

 

 

Figura 2: Remoção do corante Azul Brilhante de Remazol R pelo compósito em função do tempo (25 

°C; 100 rpm; pH = 3). 
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AUTOR PRINCIPAL: Harrison Milan 
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ORIENTADOR: Prof. Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O crescimento populacional juntamente com manufatura de alimentos industriais tende a crescer 

exponencialmente, fazendo com que mais indústrias busquem por maneiras de acelerar etapas nos seus 

processos de fabricação. Atualmente nas indústrias alimentícias faz-se a necessidade da utilização de 

máquinas automáticas para determinadas etapas do processo de produção, onde à utilização de 

máquinas manuais se tornam inviáveis pelo custo e pelo gerenciamento do tempo.  

O projeto tem por objetivo agilizar uma etapa no processo de produção de embutidos, que é a fase final 

do processo de embutimento, onde se dá o tamanho e a estanqueidade ao embutido, para isso buscou-

se desenvolver um equipamento que atenda a esta necessidade, portando será desenvolvido o projeto 

do equipamento Particionador para Embutidos. Onde serão feitos estudos envolvendo o 

dimensionamento, a otimização de seus componentes, ao fim desenvolver um modelo estrutural 

completo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Basicamente o início do projeto foi baseado no reconhecimento da necessidade de se particionar em 

gomos de uma forma mecanizada, afim de eliminar o processo manual de manufatura dos embutidos, 

desta maneira foram discutidas formas de se realizar o procedimento através de um equipamento 

simples e funcional.  É fundamental para equipamento imprimir ao cordão de embutido um esforço de 

compressão, sendo que o cordão estar provido de torção ao sair da embutideira, ao comprimir o cordão 
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será criado um ponto de torção, consequentemente incitando a formação de gomos, criando assim os 

embutidos finais. 

Dentre os materiais a serem utilizados no desenvolvimento do equipamento Particionador de 

embutidos, os aços inoxidáveis da classe 300 (austeníticos resistentes à corrosão) como o AISI 316, 

referenciado por muitos como o aço para o “alimento” e dentre os polímeros o Poliacetal por ter as 

características citadas anteriormente. A escolha destes materiais é principalmente pelo fato do 

equipamento ser para a indústria alimentícia. Como citado as necessidades biológicas, como por 

exemplo, a diminuição da contaminação, a facilidade de higienização, foram os fatores essenciais para 

a escolha dos materiais. 

Após serem discutidos os termos e as definições desejadas pela empresa contratante do projeto e 

seguindo as características desejadas pela mesma, fora desenvolvido um projeto do equipamento, 

segue a Figura 1, imagem do equipamento. 

Dentre as desvantagens do equipamento representado é a sua limitação, que é a condição de tamanho 

do embutido, pois o equipamento aqui relatado, apenas, serve para apenas um tamanho de embutido, 

não podendo altera-lo caso aja a necessidade. Por este motivo foi desenvolvido um equipamento com 

regulagem das correias, assim sendo possível alterar o tamanho do embutido de acordo com cada 

necessidade, não ficando restringido a um equipamento para cada tipo de embutido, conforme mostra 

a figura 2 do anexo “Particionador de Embutidos” com regulagem de tamanho de embutido. Pode ser 

observada uma alteração do projeto “Particionador de Embutidos”, diferente do inicial para aquele 

apresentado na Figura 1 do anexo, foi atribuída uma regulagem para a correia, ou seja, não há mais ha 

limitação do equipamento inicial que não permitia a modificação do tamanho do embutido no decorrer 

do processo. Assim no decorrer do processo de fabricação pode-se utilizar o equipamento para diversos 

tipos de embutidos, não ficando limitado a um único tipo, aumentando a gama de produtos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dentre os benefícios dispostos, na etapa final do processo de embutimento, traz uma grande 

diferença de produção, alta estabilidade produtiva, praticamente sem interrupções, grande facilidade 

de manutenção, implica em menos mão de obra, ou seja, evitando problemas, dos quais não cabe ao 

tema deste relatório, mas a grande questão que a maioria das indústrias tem dificuldades. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] CHIAVERINI, Vicente. Aços e Ferros Fundidos. 5. ed. São Paulo: ABM: 1984. 518p. 

[2]FARIA, Caroline. Aço Inoxidáveis. Info Escola. Disponível em URL: 

http://www.infoescola.com/quimica/aco-inoxidavel/ Acessado 24 de outubro de 2013 

[3]<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/brf-tera-a-maior-fabrica-de-salsichas-da-america-

latina> Acessado 20 de outubro de 2013 
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Definição inicial do equipamento 

 

Figura 2 - "Particionador de Embutidos com Regulagem" 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

0
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O recente aumento do percentual de etanol a ser adicionado na gasolina (25%), ocasionou um aumento 

no preço do combustível. O estado do RS possui um dos maiores preços de combustíveis do país, 

justificando esse valor elevado às importações de etanol. 

A produção de bioetanol no estado é uma alternativa para a solução desse problema, sendo 

incentivadas pesquisas que busquem avaliar o potencial de culturas como o trigo, sendo um de seus 

atrativos o preço, considerado baixo para a produção de etanol. Outro grão pode ser o triticale, o qual 

contém um teor de amido maior do que o trigo e possui valor inferior. 

Objetivou-se produzir bioetanol a partir de materiais amiláceos, sendo os objetivos específicos: a) a 

caracterização química das matérias primas; b) estudar a influência da matéria prima na produção de 

etanol; c) avaliar a cinética de liberação e consumo de açúcares redutores no processo de sacarificação 

fermentação; d) avaliar as eficiências do processo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a caracterização química das matérias-primas foram realizadas análises de umidade, cinzas, 

lipídios, proteínas e carboidratos (SCHULZ, 2013). A fim de avaliar a influência das matérias primas sobre 

o processo de produção de etanol, as matérias primas foram utilizadas de maneira individual (100% de 

cada variedade) e combinadas (50% de trigo e 50% de triticale). O processo de gelatinização foi realizado 

com 15% (m/v) de matéria-primas em solução tampão fosfato de sódio 0,2 molar e pH 5,5. A mistura 

foi aquecida em banho maria a 100 °C por 10 min. Após a etapa de gelatinização, adicionou-se ao meio 

as enzimas α-amiloglucosidase e a α-amilase numa proporção de 1% (v/v). A atividade ótima para as 
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enzimas ocorreu a 50 ºC e pH de 5,5 (REMPEL, 2018). O meio foi sacarificado em agitação de 150 rpm, 

a 50 ºC por um período de 24 horas. As amostras foram retiradas nos tempos zero, 6, 10 e 24 horas. 

A cepa utilizada no processo fermentativo foi a levedura Saccharomyces cerevisiae. Sua ativação foi 

realizada em meio YPD. O meio foi preparado em frascos de erlenmeyers de 250 mL contendo 100 mL 

de meio com posterior incubação shaker por 48 horas a 200 rpm a 30 °C. Os inóculos foram preparados 

utilizando-se meio contendo: 20 g/L glicose, 10 g/L extrato de levedura e 20 g/L peptona e adicionados 

10% (v/v) de pré-inóculo em erlenmeyer com volume útil de 100 mL (BRINGHENTI e CABELLO, 2005). O 

pH do mosto foi ajustado entre 4,5 a 5,0 e esterilizado e inoculado com 10% (v/v) de inóculo da levedura, 

o processo ocorreu em anaerobiose, a 30 °C em estufa sem agitação durante 24 horas. As amostras 

foram coletadas no tempo zero, 14 e 24 horas. A concentração de açúcares redutores foi determinada 

pelo método do ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) (MILLER, 1959). A concentração de etanol foi 

determinada através do método espectrofotométrico para a determinação de teores alcoólicos em 

misturas hidroalcoólicas (SALIK; POVH, 1993). A eficiência (η) na formação de etanol foi determinada 

pela equação de HANG et al. (1981).  

Na caracterização química, o trigo apresentou 70,42% de carboidratos e o triticale de 74,22%. Na 

sacarificação o trigo liberou 50,08 g/L de açúcares redutores, o triticale 50,38 g/L e a combinação de 

ambos 52,34 g/L. A formação de etanol foi de 22,61 g/L para o trigo, 22,76 g/L para o triticale e 21,46 

g/L para a combinação. A eficiência obtida do trigo foi de 72,27%, para o triticale foi de 77,28% e para a 

combinação de ambos foi de 85,19%. 

Os valores obtidos são muito semelhantes, o principal motivo disso ter acontecido, pode ser explicado 

pela quantidade de carboidratos presentes nos grãos utilizados. A mistura composta por trigo e triticale 

apresentou uma demora no processo fermentatívo, isso se deve ao fato de que o meio necessita de um 

tempo de adaptação e como o meio era o composto por duas matérias-primas esse tempo foi maior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através dos dados obtidos e levando em consideração o preço da matéria-prima e sua utilização, o 

triticale se mostrou uma alternativa com um enorme potencial para ser utilizada como matéria-prima 

para produção de etanol através de materiais amilacéos, pois o mesmo é somente utilizado para 

produção de ração animal e seu preço é inferior quando comparado com outros grãos, como é o caso 

do trigo e do milho. Os materiais amilasceos se mostraram uma boa alternativa para produção de 

biotanol. 

 

REFERÊNCIAS: 

HANG, Y.D.; LEE, C.Y.; WOODAMS, E.E. Production of alcohol from apple pomace. Applied and 

Environmental Microbiology, v.42, n.6, p.1128-1129, 1981. 

MILLER, G. L. Modified DNS method for reducing sugars. Anal. Chem, v. 31, n. 3, p. 426-428, 1959. 
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misturas hidroalcoólicas. In: Congresso Nacional da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

APLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS JUNTO A 

PLATAFORMA VIRTUAL DA FEIRA DO PRODUTOR: UM 

ESTUDO DE CASO FRENTE A PANDÊMIA DO CORONAVIRUS 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Janaíne Strello 

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Luciane Maria Colla  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A feira do pequeno produtor realizada a mais de 30 anos, reúne aproximadamente 60 feirantes que 

atuam em diversas áreas agroindustriais dentro do município de Passo Fundo. Com o fechamento do 

comércio da cidade, em função da pandemia do Coronavírus e a premissa do escoamento da produção 

da feira ser interrompido, os produtores rurais buscaram formas de mercantilizar á produção 

diretamente para os consumidores, utilizando uma plataforma virtual de vendas.  

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2020), apresentou que as 

principais perdas com a pandemia são encontradas na cadeia de pós-colheita de frutas e hortaliças. As 

boas práticas agrícolas são um conjunto de normas técnicas que garantem a produção de alimentos 

seguros e de qualidade. Objetivou-se a implementação das boas práticas para utilização na plataforma 

de vendas, a fim de escoar a produção on-line na cidade, além de minimizar os riscos de contaminação 

entre os produtores rurais e os consumidores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Agricultura, objetivou-se 

a elaboração de um protocolo para instrução dos produtores rurais cadastrados na plataforma de 

vendas online. Os produtores foram então instruídos sobre os procedimentos de segurança alimentar, 

a serem aplicados, na comercialização dos produtos. Esse protocolo foi trabalhado individualmente com 
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os produtores, juntamente a ele foram apresentadas planilhas de controle de higienização e 

rastreabilidade como intuito de certificar a qualidade dos alimentos entregues (ANATER, 2020). 

O protocolo de higienização foi aplicado não somente aos alimentos, mas também aos recipientes 

(caixas plásticas), veículos de transportes e ao local onde ocorre a manipulação. A limpeza dos espaços 

e recipientes foi realizada com agentes tensoativos (para reagir com a camada lipoproteica do vírus) e 

posteriormente com água clorada a 10%, para redução da contaminação com microrganismos 

patogênicos (ANATER, 2020). Esse procedimento de higienização é realizado antes dos alimentos serem 

manipulados e posteriormente a entrega dos mesmos. A colheita e higienização de frutas e hortaliças 

são realizadas conforme a cartilha da agência nacional de assistência técnica e extensão rural. 

A utilização do sistema de vendas on-line garantiu o escoamento da produção para oito famílias que 

dependiam exclusivamente da feira do produtor e reduziu as perdas com o fechamento do comércio, 

além disso, acredita-se que o protocolo de higienização garantiu qualidade aos alimentos produzidos e 

a saúde aos colaboradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estabelecendo a garantia dos critérios de segurança alimentar, percebe-se que a aplicação das boas 

práticas agrícolas e de pós colheita resultou positivamente na produção segura de frutas e hortaliças 

para a venda na plataforma virtual. Além disso, com o protocolo de higienização estabelecido pode-se 

futuramente desenvolver pesquisas e avaliações qualitativas junto aos produtores rurais, para a 

certificação do mesmo. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANATER. AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Colheita de produtos 

agrícolas Medidas de Higiene Recomendadas Durante a Pandemia de Coronavirus Covid-19. 

Disponível em: << file:///C:/Users/cliente5/Downloads/COLHEITA%20DE%20PRODUTOS%20AGR%C3% 

8DCOLAS%20-%20MEDIDAS%20DE%20HIGIENE%20RECOMENDADAS%20DURANTE%20A%20 

PANDEMIA%20DE%20CORONAV%C3%8DRUS%20COVID-19.pdf>>. Acesso em 21.07.2020. 

FAO. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Autoridades agrícolas das 
Américas se comprometem a tomar medidas para garantir a segurança alimentar e nutricional em 
resposta à pandemia da COVID-19. Disponível em: << http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-
events/pt/c/1298317/>>. Acesso em 21.07.2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

MOTION REHAB 3D AVE V2: DESENVOLVIMENTO E SUPORTE 

PARA UM VR-EXERGAME DE FISIOTERAPIA MOTORA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nícolas Enrique de Quadros 

COAUTORES: Jean Marcel Vergouwen, Patrícia Paula Bazzanello Henrique 

ORIENTADOR: Rafael Rieder 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Exergames são aplicações computacionais que permitem a prática de atividades físicas, tanto para o 

lazer, como para a reabilitação física [1]. Utilizando dispositivos para captura de movimentos e 

visualização em Realidade Virtual (VR), o jogo Motion Rehab AVE 3D visa contribuir como uma 

ferramenta que auxilia fisioterapeutas na reabilitação de pacientes que sofreram um AVE (Acidente 

Vascular Encefálico) [2]. Originalmente desenvolvido por Trombetta et al. [2], esse exergame oferece 

níveis de atividades destinados à reabilitação motora de membro superior e equilíbrio de indivíduos, 

além de cenários interativos que incentivam à realização das atividades fisioterápicas. Esse trabalho 

apresenta a continuidade desse jogo, renomeado "Motion Rehab 3D AVE V2", considerando novos 

cenários virtuais imersivos, suporte a um novo sensor de movimentos e a um novo head-mounted 

display, assim como a incorporação de novos exercícios com orientação de fisioterapeutas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Motion Rehab 3D AVE V2 é desenvolvido com a game engine Unity, enquanto objetos e cenários 

utilizados no jogo são modelados com o software 3ds Max. A Unity é uma game engine utilizada para o 

desenvolvimento de jogos 2D e 3D, e também para outros fins, como em filmes e em projetos de 

arquitetura e engenharia, entre outros. Ela oferece uma plataforma de desenvolvimento que auxilia e 

simplifica a programação, em que é utilizada a linguagem de programação C# [3]. Nesse contexto, os 

objetos tridimensionais criados no projeto foram exportados em formato FBX, e inseridos no projeto da 

nova versão de jogo na Unity, para avaliar o funcionamento e desempenho nas cargas de malha, faces 

e texturas. Todos os modelos e cenários foram testados e finalizados com o uso de materiais, shaders e 
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iluminação, antes de iniciar a codificação dos níveis de jogo. O jogo exige para dispositivos de 

visualização e rastreamento para captura de movimentos e interação com VR. Para a captura de 

movimentos do corpo do jogador, durante o processo interativo no exergame, pode-se utilizar do 

mapeamento realizado por sensores de movimentos. O jogo possui suporte ao Kinect (V1 e V2), porém, 

com a descontinuidade destes sensores pela Microsoft, foi preciso buscar um novo dispositivo para 

fazer a substituição. Assim, implementou-se métodos para suporte ao sensor de movimentos Orbbec 

Astra PRO [4], em conjunto com os recursos da biblioteca Nuitrack SDK. Em testes de laboratorio, essa 

substituição demonstrou ser mais eficiente no rastreamento das ações do usuário do que usando o 

Kinect. Para promover uma experiência mais imersiva, e para melhorar a eficiência da reabilitação, o 

Motion Rehab permite a visualização em RV. Na versão original do jogo, havia suporte apenas para o 

head-mounted display (HMD) Oculus Rift. Assim, trabalhou-se para suporte a um novo HMD, o HTC 

Vive [5], o qual dispõe de controles e câmeras que permitem também mapear gestos e ações do usuário 

em um espaço curto de rastreamento - bom para aceitar novos exercícios no jogo.  Para os novos níveis 

do exergame, exercícios diferenciados foram definidos com indicação e orientação de uma 

fisioterapeuta. Eles se referem aos seguintes movimentos: agachamento, abdução horizontal de ombro, 

abdução horizontal de membro superior e abdução e adução de membro inferior - ilustrados pela Figura 

1, que também mostra um dos novos cenários do jogo. Estes movimentos, que deverão ser realizados 

pelo paciente, ainda serão implementados como gameplay no jogo, e serão avaliados posteriormente 

pelo especialista e com usuários para validar a ferramenta. 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

Este trabalho apresentou o andamento do desenvolvimento da nova versão do exergame: Motion 

Rehab 3D AVE V2. O jogo pode ser uma ferramenta útil para ajudar fisioterapeutas na reabilitação 

motora de seus pacientes. Pretende-se, na continuidade do projeto, solucionar um conflito entre o 

novo sensor de movimentos e o novo HMD, e elaborar, dentro da dinâmica do jogo, novas fases com 

gameplay relacionado aos novos exercícios e cenários. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1] Lyons, E. J. Cultivating engagement and enjoyment in exergames using feedback, challenge, and 

rewards. Games for health journal, v. 4, n. 1, p. 12-18, 2015. 

[2] Trombetta, M. et al. Motion Rehab AVE 3D: A VR-based exergame for post-stroke rehabilitation. 

Computer methods and programs in biomedicine, v. 151, p. 15-20, 2017. 

[3] Unity. Unity (game engine). Disponível em: <https://unity.com/>. Acesso: 20 ago. 2020. 

[4] Orbbec. Orbbec: Intelligent computing for everyone everywhere. Disponível em: 

<https://orbbec3d.com>. Acesso: 20 ago. 2020. 

[5] Vive. Vive: Discover Virtual Reality Beyond Imagination. Disponível em: 

<https://www.vive.com/sea/>. Acesso: 20 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE A 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE CHUMBADOR MODELO J 

UTILIZANDO UMA CHAPA DE TRAVAMENTO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jean Victor Domeneghini 

COAUTOR: Dr. Marcio Walber 

ORIENTADOR: Dr. Fábio Goedel  

UNIVERSIDADE: UPF – Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A aplicabilidade de elementos mecânicos dentro do segmento de armazenamento de grãos é muito 

ampla, com diferentes funções para cada equipamento projetado. O presente trabalho aprofunda as 

particularidades de um elemento de fixação utilizado em silos armazenadores de grãos e em torres de 

suporte de passarelas metálicas para transportadores chamados de chumbadores, item este que tem 

como principal função fixar a placa de base de um pilar junto a fundação.  

O estudo será feito utilizando um chumbador de aço ASTM A36 tipo CAG, ou “J”, com diâmetro de 

19,05mm. Uma modificação no modelo irá ser feita, será acrescido uma chapa metálica na extremidade 

inferior do chumbador, de modo que evite a flexão na sua parte curva, isto para testar a efetividade 

comparado ao “J” convencional.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Será realizado ensaio de tração utilizando como embasamento na NBR 14827 (2002), procurando 

simular a situação real de um chumbador “J” com uma chapa de travamento, fixado em concreto 20MPa 

e ancorado em uma barra de ferro. 
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Procura-se validar a efetividade da ideia proposta realizando ensaios experimentais para posterior 

avaliação visual das falhas no concreto e, também obtendo dados numéricos no que diz respeito as 

seguintes questões: 

• Força máxima aplicada que irá apresentar a falha nos elementos. 

• Visualização do comportamento da curva de Força vs Deslocamento (δ) 

Em ordem cronológica dos eventos, pretende-se realizar os ensaios em laboratório, utilizando um 

atuador hidráulico e uma célula de carga com capacidade de 50t ou 490332,5N. Pretende-se montar 

um pórtico semelhante ao ilustrado na figura 1, reproduzindo o sistema de ensaio realizado por Meira, 

2005. 

Serão executadas ancoragens de pós-concretagem utilizando concreto com resistência a compressão 

mínima de 20MPa, observando-se as recomendações da ABNT NBR 6118. 

Os ensaios de resistência a tração serão realizados com embasamento na norma ABNT NBR14827 – 

Chumbadores Instalados em Elementos de Concreto ou alvenaria – Determinação de resistência a 

tração e ao cisalhamento.  

Serão utilizados para testes a quantidade de 06 (seis) chumbadores modelo J de material ASTM A36, 

com 19,05mm de diâmetro e 600mm de comprimento e outros 06 (seis) de mesmo modelo, porém com 

adição de uma chapa de travamento na sua parte inferior. Os chumbadores serão escolhidos com o 

critério de que sejam de mesmo lote, atendendo a NBR 6152/92. 

A figura 2 ilustra a vista lateral de uma ancoragem ainda sem concreto com dois chumbadores, dentro 

dos nichos. É possível visualizar o modelo J convencional e o modelo com a adição da chapa de 

travamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Espera-se que com a adição da chapa metálica de travamento na parte curva do chumbador J, seja 

eliminado o modo de falha por arrancamento ou escorregamento, também espera-se a ocorrência de 

uma melhoria na resistência global da ancoragem, o vai poder ser visualizada comparando os gráficos 

de Tensão (σ) vs Deformação (ℇ). 

 

REFERÊNCIAS: 

MEIRA, M. T. DA R. Resistência À Tração De Pinos De Ancoragem – Influência De Borda, Comprimento 

De Aderência, Posição E Orientação Do Pino. Goiânia: Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal 

de Goiás, Escola de Engenharia Civil, 2005 
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ANEXOS 

Figura 15 – Configuração de sistema de ensaio pretendido. 

 

Fonte: (Meira, 2005) 

 

Figura 6 – Representação dos chumbadores J a serem ensaiados. 

 

Fonte: (Autor, 2020) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DAS  

DAM'S ATRAVÉS DO  SOFTWARE GEOSTUDIO COM 

DIFERENTES CONDIÇÕES ESTRUTURAIS NO MUNICÍPIO  

DE ELDORADO DO SUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Felipe Freitag  

COAUTORES: Alessandra Rech Grando, Adaílton de Mello, Fabrício Bastistella, Lucas Kovaleski, Marina 
Ferlin Brugnera 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Cleomar Reginatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Dentre as atividades que mais impactam o ambiente, destacam-se processos relacionados com a 

mineração. No Brasil duas rupturas recentes chamaram a atenção, sendo a primeira da barragem de 

Fundão (2015) e Brumadinho (2019). Em relação a outros passivos gerados pela atividade mineradora 

têm-se, por exemplo, as drenagens ácidas de minas (DAM).  

As DAM's são geradas através da oxidação de rochas contendo sulfeto na presença de oxigênio 

atmosférico e água (Acosta et al., 2018). Algumas regiões possuem maior potencial de contaminação, 

como localidades que apresentam solo arenoso e baixa profundidade do lençol freático. Para prever o 

comportamento da pluma existem softwares de simulação ambiental que modelam a locomoção do 

poluente ao longo do tempo, demonstrando perfis e graus de contaminação. Dessa forma, objetivou-

se analisar o potencial de contaminação do Arsênio presente elevada concentração na DAM sob 

diferentes condições estruturais no município de Eldorado do Sul. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização das análises, foi utilizado o Software GeoStudio 2016, sendo os dados de entrada 

apresentados na Tabela 1 (Anexo). Foram empregados os modos SEEP/W e CTRAN/W com intuito de 

determinar o fluxo de água e do contaminante, respectivamente. Em relação aos compostos presentes 

na DAM, foi utilizado a relação do elemento Arsênio, justamente pelo mesmo se apresentar com 

elevada toxicidade e concentração na drenagem ácida (Campaner, 2008).  

O delineamento experimental contou com a seleção do município de Eldorado do Sul pois apresentam 

características pedológicas e hidrogeológicas que favorecem a locomoção da DAM no solo como por 

exemplo, baixa profundidade do lençol freático e Planossolo háplico (arenoso) (Streck et al., 2008). Além 

disso, a região metropolitana de Porto Alegre está contida no cinturão carbonífero sul-rio-grandense, 

com ricas jazidas de carvão mineral. Em relação às condições estruturais da barragem de rejeitos, foram 

selecionadas três situações com e sem sistema de impermeabilização.   

O primeiro considera o panorama ideal, com recobrimento de fundo através de geopolímero 

impermeabilizante, comumente empregado nas estruturas de Aterros Sanitários (Macaferri, 2020). A 

segunda análise contou o emprego do solo compactado ao qual apresenta baixa permeabilidade. Já a 

terceira análise buscou avaliar as condições mais críticas, sem nenhum recobrimento de fundo, somente 

o solo natural. Cabe ressaltar que em todas simulações realizadas utilizaram regime constante de 

entrada do contaminante e solo saturado, buscando a condição mais crítica para o movimento do 

contaminante. 

Analisando a Figura 1 (a) observa-se que não houve dispersão significativa do contaminante. Mesmo 

em 100 anos, a DAM não alcançou e dispersou verticalmente na coluna de solo. A condição ideal, com 

instalações corretas da geomembrana, possibilita esse controle elevado da pluma de contaminação. Em 

relação a segunda condição (b), nota-se que o contaminante não ultrapassou a camada de solo 

compactado (k = 1E-10 m/s). Porém, cabe ressaltar, qualquer erro com a compactação do solo, com 

valores maiores de k, supostamente teria-se contaminação no solo, sendo que a contaminação quase 

alcançou o solo natural. Dessa forma o controle durante a execução do projeto torna-se fundamental 

para conter o avanço da pluma. Na terceira condição (c), os resultados indicam que quando sem 

cobertura, a DAM percola rapidamente pelo solo, mesmo em curto espaço de tempo (6 meses). A falta 

de recobrimento de fundo causa contaminação do lençol freático em altas concentrações e, dessa 

forma, a situação torna-se ainda mais emblemática se considerar a proximidade com o Rio Jacuí e Lago 

Guaíba.  

Considerando o peso específico seco do solo da região (1200 Kg/m3) e os valores orientativos da 

presença dos metais no solo, Resolução n° 420/2009 (CONAMA, 2009), observa-se que os valores na 

terceira condição ultrapassaram em mais de 15 vezes o preconizado na legislação (150 mg As/ Kg solo) 

em 6 meses.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Avaliando as características locacionais e pedológicas, uma possível Mina na região, principalmente 

quando analisado o potencial de contaminação de águas subterrâneas e superficiais por metais pesados 

através da DAM, desperta preocupação ainda mais quando em condições estruturais que não oferecem 

impermeabilização ao lixiviado que contém outros elementos igualmente tóxicos.  
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

ANEXOS 

Tabela 1. Dados de entrada software GeoStudio.  

Itens 
Parâmetros 

k (m/s) 𝛾 (Kg/m3) n αL αT D* (m²/s) Ad (Kg/Kg) Co (Kg/m3) 

Solo arenoso 1E-03 1200 0,3 0,6 0,01 1E-015 0,2 - 

Geomembrana PEAD 1E-20 - - 1E-08 1E-08 1E-050 - - 

Solo compactado 1E-010 1500 - 0,0001 0,0001 0,25 4,9E-09 - 

Elemento Arsênio - - - - - - - 3000 

k = coeficiente permeabilidade; 𝛾 = peso específico; n = porosidade; αL = dispersividade longitudinal;  

αT = dispersividade transversal; D* = difusão; Ad = adsorção; C0 = concentração inicial. 
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Figura 1. Modelagens ambientais no solo nas diferentes condições. (a) Recobrimento com 

geomembrana t=100 anos; (b) Recobrimento com solo compactado t=100 anos; (c) 

Recobrimento ausente t=0,5 anos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE UMA MESA ELEVATÓRIA COM ACIONAMENTO 

HIDRÁULICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Vitor Tomasi  

COAUTORES: Gleison R. Dall Agnol 

ORIENTADOR: Professor Dr. Marcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o crescente aumento da necessidade das industrias em manter a alta produtividade dos seus 

colaboradores garantindo-os saúde, segurança e ergonomia se faz necessário o desenvolvimento de 

dispositivos que proporcionem facilidade de trabalho e diminuam riscos causados pelas atividades que 

exercem. Empresas que apostam em soluções de segurança e saúde do trabalhador alcançam um ganho 

mútuo. O funcionário se sente mais disposto e saudável, com menor possibilidade de se ausentar do 

posto de trabalho. Para tanto, as plataformas elevatórias estão sendo amplamente utilizadas para 

manter a ergonomia do trabalhador e facilitar o seu trabalho. O trabalho a seguir tem por objetivo 

projetar uma plataforma elevatória voltada para o setor de extração de basalto, com acionamento 

hidráulico e com dimensões para acomodar um palete padrão carregado com as pedras extraídas. Serão 

apresentados os cálculos estruturais bem como a seleção de unidade hidráulica, motor e componentes 

adequados ao projeto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Existem diversos tipos de mesas elevatórias, todas com a mesma função, contudo, dependendo da 

aplicação muda-se o tipo de acionamento que podem ser: manual, pneumático e hidráulico. O principal 

critério para seleção é a capacidade de carga onde os modelos manuais e pneumáticas tem uma 

significativa limitação de carga em relação aos modelos hidráulicos. De acordo com Pahl et al. (2005) é 

de suma importância para o desenvolvimento de um projeto que se esclareça a tarefa a ser realizada e 

para isto as disposições sobre o produto, seus requisitos funcionais, desempenho, prazos, target de 

custo foram recebidos para que a partir destas informações fosse determinado as especificações 

determinantes para a solução da configuração, o resultado disso é uma lista de requisitos que o projeto 
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deve ter para atender o cliente e esses requisitos podem sair de uma linha mestra com as características 

desejadas para o produto. Seguindo o modelo proposto por Pahl et al. (2005) foi elaborada uma linha 

mestra para o direcionamento do projeto, onde os requisitos especificos resultantes foram os seguintes: 

Comportar um palete padrão (PBR) 1,25x1,05 elevação de 800 mm, sistema de elevação Pantográfico, 

acionamento movimento com chave seletora instalada na máquina ou bancada já existente na 

ambiente de trabalho, utilizar motor elétrico trifásico, capacidade de carga de 2000 Kg, principais 

matérias prima em vigas e chapas de fácil obtenção, ponto de aplicação da força do cilindro otimizado, 

tempo de levantamento máximo de 20 segundos.  

Com base na geometria escolhida, efetuou-se uma análise de forças no software Ftool, mostrando os 

carregamentos solicitados em cada elemento da mesa. Considerou-se, para modelamento, que o 

elemento representativo do cilindro hidráulico é rígido e não articulado, a fim de travar a estrutura para 

cálculo, gerando assim a força necessária a ser aplicada pelo cilindro nessas condições, os esforços 

foram calculados para a posição de partida da mesa, onde o cilindro é mais solicitado devido a maior 

inclinação horizontal, gerando menor componente na vertical, onde realmente realiza o trabalho de 

levantamento da carga. Para seleção do cilindro hidráulico e escolha dos componentes para o sistema, 

utilizou-se do catálogo da Parker. Com todas as informações dimensionais, de carregamento e 

componentes hidráulicos selecionados foi realizada a modelagem 3D que pode ser visualizada na Figura 

1 do anexo. Para o cálculo da estrutura foi utilizado o método dos elementos finitos que é um método 

de cálculo aproximado de sistemas contínuos, onde a estrutura é subdividida em um número finito de 

partes ou elementos, conectados entre si por intermédio de pontos chamados de nós (ALVES FILHO, 

2000). Na simulação por elementos finitos foram analisados os deslocamentos para um carregamento 

de 4000 N conforme ilustrado na Figura 2 do anexo. Depois de efetuadas as análises, verificou-se que 

alguns pontos da estrutura estavam sub dimensionados e deviam ser reavaliados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto da mesa executado mostrou-se adequado, devido a sua fácil construção, devido ao uso de 

materiais padrão comercialmente. A parte hidráulica está superdimensionada a fim de aumentar a vida 

útil do mecanismo e evitar vazamentos. A capacidade de carga da mesa manteve-se como originalmente 

em 2000 kg, porém para análise foram utilizados carregamentos mais altos para garantir a rigidez. 
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Peça Descrição

1 Chapa superior 

2 Cilindros hidraulicos

3 Suporte cilindro hidraulico

4 Quadro estrutural superior

5 Barra chata da tesoura

6 Quadro estrutural inferior

7 Unidade hidráulica

8 Mecanismo deslizante 

ANEXOS 

Figura 7. Mesa de elevação pantográfica hidráulica. 

 
 

 

Figura 8. Deformações causadas pelos carregamentos analisados. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MICROENCAPSULAÇÃO DO EXTRATO LIOFILIZADO DE ILEX 

PARAGUARIENSIS POR GELIFICAÇÃO IÔNICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Pedó Gutkoski  

COAUTORES: Daiane Santos, Samuel Teixeira Lopes, Bárbara Biduski 

ORIENTADOR: Telma Elita Bertolin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO:  

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários de origem vegetal e apresentam  valor biológico 

relacionado à atividade antioxidante, com ênfase. Estes compostos são instáveis e podem ser facilmente 

degradados durante o processamento de alimentos. A microencapsulação é uma técnica que pode 

preservar e prolongar a atividade desses compostos, devido ao revestimento por um polímero que irá 

conservar as propriedades da substância de interesse (NUNES et al., 2015). A gelificação iônica baseia-

se na aspersão de uma mistura do polímero e o agente bioativo em solução reticulante que através da 

interação das diferentes cargas ocasionam a formação das micropartículas. Com isso, a concentração e 

volume da solução reticulante e a quantidade de bioativos podem influenciar na eficiência de 

encapsulação dos compostos (NUNES et al., 2015). O objetivo foi avaliar a influência das condições de 

encapsulação do extrato de Ilex paraguariensis na eficiência de encapsulação de compostos fenólicos 

totais. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

As folhas in natura da Ilex paraguariensis foram secas em estufa à 50±2 °C por 16 h, e, em seguida, 

trituradas em moinho de facas. O extrato aquoso foi preparado conforme Murakami et al. (2011). A 

suspensão de 15 g de erva em 100 ml de água foi aquecida a 90±2 °C por 5 min e filtrada em filtro de 

nylon com bomba de vácuo. Após, o extrato foi congelado e liofilizado. 
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A microencapsulação foi conforme Yan et al. (2014), com modificações. Utilizou-se alginato de sódio 

com material encapsulante reticulado com solução de cloreto de cálcio para realização da gelificação 

iônica por extrusão. Uma mistura (100 ml) contendo o extrato liofilizado (7,5% m/v) e alginato de sódio 

(1,5% m/v) foi atomizada em spray dryer (vazão de alimentação: 0,3 L.h-1, fluxo de ar: 10 L.min-1, 

pressão: 3 bar, bico atomizador: 2 mm). As partículas foram atomizadas na solução de CaCl2 com 

concentrações de 1,5% e 2% e volume de 200 e 300 mL (Tabela 1), sob agitação constante durante 30 

minutos. A proporção de material de parede e núcleo das cápsulas foi fixa em 1:5.  

Para determinação da eficiência de encapsulação, foi coletado o resíduo não encapsulado para análise 

de compostos fenólicos totais pelo método Folin-Ciocalteau, metodologia adaptada de Sousa e Correia 

(2012). O valor apresentado da eficiência é a diferença entre a quantificação dos fenólicos do extrato 

inicial e do resíduo não encapsulado. As análises foram realizadas em triplicata e os resultados obtidos 

foram submetidos à análise estatística de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste Tukey 

(p<0,05).  

A menor concentração de CaCl2 (1,5%) e o menor volume de solução (200 ml) resultaram na maior 

eficiência de encapsulação e maior concentração de compostos fenólicos (p<0,05) (Tabela 2). O 

aumento de 0,5% na concentração da solução de CaCl2 pode ter sido pouco significativo pois não foi 

observado alteração na eficiência de encapsulação nos ensaios 2 e 4, o que não era esperado pois 

maiores concentrações de íons na solução poderiam aumentar as interações entre as cargas. Outra 

hipótese que pode ser abordada é de que a solução foi saturada, ou seja, mesmo aumentando sua 

concentração, não haveria influencia na reticulação das microcápsulas pois alcançou seu desemprenho 

máximo em 1,5%. 

Em contrapartida, aumentar a concentração e o volume de CaCl2 pode ter provocado um aumento das 

cargas positivas da solução e isso pode desencadear um cenário no qual as cargas são repelidas, 

impedindo o encapsulamento dos bioativos e inibindo a interação com o polímero.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Os parâmetros utilizados para a solução reticulante favoreceram de forma positiva na eficiência de 

encapsulação e no teor de compostos fenólicos das cápsulas. Obteve-se uma eficiência de encapsulação 

satisfatória, demonstrando a possibilidade da utilização dos compostos fenólicos da Ilex paraguariensis 

em alimentos na forma encapsulada. 

 

REFERÊNCIAS:  
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SOUSA, B. A.; CORREIA, R. T. P. Phenolic content, antioxidant activity and antiamylolytic 
activity of extracts obtained from bioprocessed pineapple and guava wastes. Brazilian 
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YAN et al. Preparation of phycocyanin microcapsules and its properties. Food and 
bioproducts processing, v. 92, p. 89-97, 2014. 

 
ANEXOS 

Tabela 1: Condições utilizadas no planejamento da metodologia 

Ensaios Extrato Alginato Cloreto de cálcio Volume da solução (ml) 

1 7,5% 1,5% 1,5% 200 

2 7,5% 1,5% 2% 200 

3 7,5% 1,5% 1,5% 300 

4 7,5% 1,5% 2% 300 

 

Tabela 2: Caracterização das microcápsulas de extrato de erva-mate liofilizado 

Ensaios Compotos fenólicos totais (mg EAG/ml) Eficiência (%) 

1 170,305±20,46b 52,63b 
2 147,206±5,90ab 47,99a 
3 145,705±3,47ab 46,61a 
4 135,075±10,35a 45,09a 

EAG: equivalentes de ácido gálico. Resultados expressos como média±desvio padrão. Letras diferentes na mesma 
coluna diferem significativamente pelo teste de Tukey (p>0,05). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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IMPORTÂNCIA DA GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA NA 

PANDEMIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Katherine Miorando.  

COAUTORES: Greici Dalacorte Borelli; Kauane Volpato. 

ORIENTADOR: Simone Fiori.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF.  

 

INTRODUÇÃO: 

A água é um recurso indispensável na vida de todos os seres vivos o que demostra a importância de sua 

conservação, tanto quantitativa quanto qualitativamente, através de ações de gestão. Sabe-se que 

apenas uma pequena parte da água disponível no planeta é própria para consumo, assim como sua 

distribuição não é uniforme.  A pandemia do novo coronavírus evidenciou a importância do setor de 

saneamento. O acesso à água para adoção de hábitos de higiene, como limpeza das mãos, tornou-se 

fundamental como meio de prevenção da covid-19. Sendo assim, para a formação de um plano de 

gestão, é necessário o levantamento de informações e necessidades da área destinada, também sobre 

fontes de desperdício e poluição que causam perdas e danos ao recurso hídrico. Contudo, pode-se criar 

metodologias de gestão para incentivar a conservação e também evitar possíveis problemas futuros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As ações de gestão deste trabalho levaram em consideração um município de pequeno porte, 

analisando-se o diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Águas, para assim ter conhecimento da 

situação do município referente a qualidade e quantidade de água.  

Com a análise de dados, observou-se que o volume de água produzido foi maior que o volume de água 

micromedido, isso demonstra que o sistema conta com perdas anteriores ao ponto de consumo. O 

município também não conta com dados de macromedição, dificultando o conhecimento da área em 

que essas perdas ocorrem. Avaliando-se os dados econômicos, de receitas e despesas com o 
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abastecimento de água, notou-se que o município tem maiores gastos para distribuir a água do que 

recebe pela água consumida. Esse fato leva o município a desembolsar recursos para compensar essa 

desigualdade. 

Também, a legislação municipal tem enfoque maior para a conservação qualitativa de água ou 

conservação do meio ambiente de forma geral. Esse fato é preocupante, principalmente se levar em 

consideração que o consumo médio local de água é de 277,96 litros/habitante/dia, valor muito elevado 

comparado a média do Brasil de 154 litros/habitante/dia. 

A partir desses dados analisados foi possível criar metodologias de gestão da água, como por exemplo, 

a nível macro, poder participar de programas federais como o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o 

Programa Nacional de Combate ao Desperdício da Água.  

A nível meso, pode-se criar uma área ou equipe responsável pela elaboração de planos que visem o 

controle e redução de perdas, sendo que após a identificação do problema, sejam realizadas ações para 

corrigi-los. Os resultados também propõem algumas ações estruturais que podem ser tomadas, como: 

controle de pressões nos sistemas hidráulicos urbanos, o qual visa reduzir perdas; a macromedição, com 

a qual é possível descobrir onde a água é perdida; e detecção de vazamentos, que pode ser feito com a 

utilização de loggers de ruído, por exemplo, entre outras ações. 

Já em nível micro, pode-se aumentar as informações disponibilizadas à população, através de 

campanhas sobre uso racional da água, assim como a criação de novas leis municipais que visem a 

conservação da água e a sustentabilidade desse recurso tão essencial a vida. 

Com a realização do estudo, foi possível a criação de metodologias de ação para que as carências 

ocasionadoras de perdas sejam corrigidas e resolvidas. Dessa forma, com incentivos a conservação de 

águas nos municípios, pode-se promover ações para um uso mas consciente da água, evitando-se 

desperdícios e conservando águas de melhor qualidade para os fins mais nobres, evitando-se assim uma 

possível escassez. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Há muito tempo o saneamento tem papel de destaque no combate a doenças, assim como para 

promoção da saúde e bem-estar da população. Dentro deste contexto, a pandemia torna a importância 

do saneamento ainda mais clara, porque trata de uma das principais medidas de proteção da população 

neste momento: a higienização intensa das mãos e superfícies, por exemplo. Assim, é preciso que tenha 

água com qualidade e que as estruturas de coleta, afastamento e tratamento de esgoto também sejam 

universais. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DFMA NO PROJETO E 

FABRICAÇÃO DE UMA CABINA AGRÍCOLA MONOBLOCO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kelvin Bertosso 

COAUTORES: Diego Barizon 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho trata-se do desenvolvimento do projeto de uma cabina agrícola para trator 

utilizando o método DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, cujo objetivo é simplificar o projeto 

do produto, reduzir a quantidade de componentes e tempo de montagem, alcançar a maior 

produtividade, melhorar a qualidade e reduzir custos. O produto em questão parte de uma cabina já 

fabricada em linha de produção onde a mesma até então é parafusada na plataforma, a proposta do 

projeto em questão é passar a fornecer a cabina com a plataforma sendo um só produto agregando 

valor ao mesmo e tornando-o monobloco. O objetivo geral é projetar uma cabina de trator que atenda 

aos critérios de projeto, juntando a estrutura da cabine com a plataforma, considerando quesitos de 

melhorias em manufatura e montagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Partindo do conceito do DFMA, será feito uma acoplagem entre uma cabina composta pela parte 
estrutural de tubos, teto, vidros e forração interna e uma plataforma composta de assoalho, para-lamas 
de aço e plástico e segundo nível aonde é preso o banco, pois até o momento essas duas partes são 
distintas e somente se tornam uma única peça no momento da montagem no trator, ocasionando 
problemas como mal fixação das partes e gerando um tempo maior de montagem. Esse projeto vem de 
encontro a uma nova tendência de mercado onde tratores de maior porte já saiam originais de fábrica 
com cabina, extinguindo-se tratores sem cabina. A parte estrutural da cabina que atualmente é 
fornecida sofrerá pequenas mudanças, porém já com um impacto na redução de custo, serão retiradas 
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peças que não serão mais úteis no novo sistema e extinção do uso de parafusos, porcas e arruelas 
necessárias a acoplagem anterior.  

As peças retiradas somam um total de 8 unidades, essas peças eram cortadas a laser e depois soldadas 
na estrutura tubular. No processo de montagem existente, esses componentes serviam para fixação da 
cabina na plataforma através de parafusos como mostra a figura 1, já a nova proposta irá retirar todas 
essas peças, entre parafusos, porcas e arruelas somam um total de 62 unidades utilizadas. Todo esse 
material demanda um tempo de montagem de 40 minutos e necessita de 2 montadores, apenas para 
essa situação. Com a nova proposta de cabina monobloco, haverá a extinção desse processo, reduzindo 
o tempo empregado para a fixação da cabina na plataforma. Outra melhoria que será implantada, é a 
marcação de números nos tubos cortados a laser facilitando a sua identificação no processo de 
soldagem, pois devido ao grande número de tubos e muitos deles parecidos, dificulta a sua localização 
para montagem no gabarito de solda, havendo um desperdício de tempo por parte do soldador.  

A figura 2 mostra a cabina soldada na plataforma, esse conjunto se chama de cabina monobloco, pois 
assim é composta por um bloco só. A nova configuração manteve o dimensional e as linha originais 
características da marca e modelo, porém melhorou-se toda a sua linha de fabricação e montagem, pois 
incorporou-se nesse projeto a plataforma que anteriormente não era fabricada pela empresa e a mesma 
agora tem que ser feita em paralelo para que cabina e plataforma cheguem no processo final de 
acoplagem e soldagem juntas. Como o projeto anterior já atendia a norma ROP’S e a parte estrutural 
desse novo projeto manteve o mesmo dimensional, acredita-se que a mesma continue dentro dos 
parâmetros necessários para a segurança do operador, porém certamente o projeto passará por testes 
e análises que certifiquem que a estrutura esteja de acordo com a norma. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após aplicação do DFMA no projeto, pode-se concluir que esse conceito tem importância, pois obteve-
se grandes ganhos tanto na redução de materiais como na redução de tempo gasto para fabricação do 
produto. Com a padronização de várias peças houveram vários benefícios obtendo um produto final de 
qualidade que supere as expectativas dos clientes e com custo reduzido. 
 

REFERÊNCIAS: 

BARIZON, Diego. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DFMA NO PROJETO E FABRICAÇÃO DE UMA CABINA 

AGRÍCOLA MONOBLOCO. 2015. 38 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Mecânica, 

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. 
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ANEXOS 

Figura 9 - Estrutura Parafusada 

 

Fonte: Barizon (2015) 

Figura 10- Cabina Monobloco 

 

Fonte: Barizon (2015)  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

APLICAÇÃO DE QUITOSANA NA ADSORÇÃO DE CORANTE 

ALIMENTÍCIO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Crestani 

COAUTORES: Thaís Strieder Machado, Jonatan Rafael de Mello e Gabriel Damini 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jeferson Steffanello Piccin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO:  

A produção anual de corante é estimada em 105 t, sendo metade deles são da classe dos azo-corantes 

(N=N), como por exemplo o corante alimentício amarelo tartrazina (AT). Os efluentes contendo corantes 

possuem características como cor e toxicidade, necessitando de um eficiente tratamento para sua 

remoção (SAHNOUN; BOUTAHALA, 2018). Dentre as técnicas avançadas de tratamento, a adsorção 

apresenta vantagens como, flexibilidade, facilidade de operação, baixa geração de subprodutos, baixo 

custo e capacidade de regeneração do adsorvente.  

A quitosana é um biopolímero natural que vem se destacando como um adsorvente não convencional 

para a remoção de corantes, pois apresenta alta capacidade de adsorção (MOURA et al., 2015; 

SAHNOUN; BOUTAHALA, 2018). Esse fato é caracterizado por seus grupamentos amina atuarem como 

sítios de adsorção (MOURA et al., 2015). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a quitosana 

na adsorção do corante AT em pH ácido e suas características.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Metodologia 

A quitosana ((C6H11O4N)n) foi obtida através do procedimento descrito por Moura et al. (2015), usando 

cascas de camarão através das seguintes etapas: desmineralização, desproteinização, desodorização, 

desacetilação da quitina e purificação da quitosana, obtendo-se um grau de desacetilação igual a 

91,22%. 

Os grupos funcionais da quitosana foram identificados através da análise de infravermelho com 

transformada de Fourier - FTIR (modelo Cary 630, Agilent Technologies), utilizando a técnica de 

Refletância Total Atenuada - ATR.  
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A isoterma de adsorção do corante AT (CAS Nº 1934-21-0, C16H9N4Na3O9S2, 534,35 g/mol, grau 

alimentício com pureza de 90%) foi conduzida em shaker termostatizado (Tecnal, modelo TE-421), à 

25°C e 100 rpm. As concentrações foram avaliadas nas faixas de concentrações do AT de 50 mg/L a 300 

mg/L, sendo determinadas por espectrofotometria por curva padrão em 429 nm 

([AT]=28,432*absorbância; R2=1). Foram transferidos 50 mL de cada concentração para um erlenmeyer 

de 250 mL, contendo 0,05 g do material adsorvente e 5 mL da solução tampão Mcllvaine no pH 2,5. 

Alíquotas foram coletadas a cada 2 horas até que o equilíbrio fosse observado.  

O ajuste dos parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção aos dados experimentais, foram 

realizados através de regressão não linear utilizando o Software Statistica 10 (STATSOFT, 2011). 

Resultados e discussão 

Na Figura 1 são apresentados os grupos característicos da quitosana, a ampla faixa entre 3500-3200 cm-

1 representa os grupos hidroxila das cadeias de D-glicopiranose e as aminas primárias livres, sendo 

atribuídas a sobreposição das vibrações de alongamento O-H e N-H. O pico em 1555 cm-1 corresponde 

as aminas secundárias (NH2), o pico em 1400 cm-1 refere-se às bandas C-N e o pico em 1020 cm-1 

corresponde as bandas C-O de álcool primário.  

Em meios ácidos, é verificada a protonação dos grupos aminas da quitosana (NH3
+), que são os sítios 

ativos de adsorção. Essa protonação faz com que as moléculas sejam atraídas para esses sítios e sejam 

adsorvidas (SAHNOUN; BOUTAHALA, 2018), preferencialmente por ligações de hidrogênio. Assim, o 

aumento na capacidade de adsorção é indicativo da afinidade com o corante (Figura 2).  

Pela classificação de Giles (1960), a curva de equilíbrio de adsorção do corante amarelo Tartrazina pela 

quitosana é do tipo L1 (Figura 2), caracterizada pela forte atração intermolecular em que as moléculas 

são adsorvidas na superfície do adsorvente. Isso é indicativo de que os locais de adsorção não estavam 

completamente ocupados ou que os sítios ativos de adsorção diminuíram sua disponibilidade. 

O modelo de Redlich-Peterson apresentou um ajuste satisfatório dos dados experimentais de equilíbrio 

de adsorção (Tabela 1). O modelo indica que os sítios não são homogêneos e que há heterogeneidade 

na superfície de adsorção. A partir do valor de βRP (<1), indica que não houve formação de monocamada, 

correspondente a classificação L1.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O modelo de Redlich-Peterson foi o mais adequado para representar os dados experimentais de 

equilíbrio (R2 > 0,99), tendo a máxima capacidade de adsorção igual a 198,5 mg/g. Diante disso, a 

quitosana foi eficaz para a remoção do corante AT em solução aquosa em pH 2,5. 

 

REFERÊNCIAS: 
GILES, C. H.; MACEWAN, T. H.; NAKHWA, S. N.; SMITH, D. Studies in adsorption. Part XI. Journal of the 
Chemical Society, v. 786, p. 3973, 1960. 

MOURA, J. M.; FARIAS, B. S.; RODRIGUES, D. A. S.; MOURA, C. M.; DOTTO, G. L.; PINTO, L. A. A. 
Preparation of Chitosan with Different Characteristics and Its Application for Biofilms Production. 
Journal of Polymers and the Environment, v. 23, p. 470–477, 2015. 
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SAHNOUN, S.; BOUTAHALA, M. Adsorption removal of tartrazine by chitosan/polyaniline composite: 
Kinetics and equilibrium studies. International Journal of Biological Macromolecules, v. 114, p. 1345-
1353, 2018. 

STATSOFT. Statistica for Windows. Version 10.0. [S.I.]: StatSoft South America, 2011. CD-ROM. 

 

ANEXOS 

Figura 1: Espectro de FTIR para a quitosana de origem crustácea. 

 

 

Figura 2: Ajustes dos modelos para a isoterma de adsorção do corante amarelo tartrazina pela quitosana 

(T=25°C; 100 rpm; pH=2,5). 
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Tabela 1: Equações e parâmetros dos modelos de isotermas ajustados aos dados de equilíbrio de 

adsorção do corante amarelo tartrazina pela quitosana (T=25°C; 100 rpm; pH=2,5). 

Modelo de 

isoterma 

Equação 
Parâmetros 

Quitosana 

Langmuir 𝑞𝑒 =  
𝐾𝐿𝑞𝑚𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
 

KL 0,022 

qm 268,91 

R2 0,989 

R2 ajustado 0,988 

Freundlich 𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒

1
𝑛 

KF 17,811 

1/nF 0,504 

R2 0,979 

R2 ajustado 0,977 

 

Redlich-Peterson 
𝒒𝒆 =

𝑲𝑹𝑷𝑪𝒆

(𝟏 + 𝒂𝑹𝑷𝑪𝒆
𝜷𝑹𝑷)

 

KRP 7,39 

aRP 0,067 

βRP 0,827 

R2 0,991 

R2 ajustado 0,989 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA MITIGAÇÃO DE 

RUÍDO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Zolet Busatto 

COAUTORES: Dr. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Dr. Charles Leonardo Israel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo do ruído é de fundamental importância, seja em ambientes de trabalho, estudo ou descanso, 

quando ruídos atingem níveis elevados podem ser prejudiciais à saúde. 

O trabalho propõe o desenvolvimento e avaliação de material compósito que possa diminuir os níveis 

de ruído gerados nas estações de distribuição de energia elétrica, melhorando a qualidade de vida da 

população que moram aos arredores. 

Vários materiais serão testados ao longo da pesquisa de modo que no final possa ser possível montar 

uma barreira acústica capaz de absorver o ruído gerado levando a níveis aceitáveis. Alguns materiais já 

usados para absorção sonora, como a lã de vidro e a fibra de coco, que possuem elevado índice de 

absorção sonora, terão uma atenção maior durante a avaliação, bem como as partículas de borracha 

que ainda é pouco utilizada, mas que também possui bom desempenho acústico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O som pode ser definido como uma variação da pressão ambiente detectável pelo sistema auditivo. 

Ruído por sua vez, pode ser dito como um som indesejável, no entanto o ruído pode ter aplicações que 

irá fornecer informações ao sistema auditivo, como o mecânico que escuta o ruído de um carro para 

saber se está em correto funcionamento ou se apresenta algum defeito (BISTAFA, 2011). 
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Bistafa (2011) diz que a dissipação da energia sonora ocorre por atrito no interior do material onde as 

partículas de energia sonoro são incidentes, e também que um bom material absorvente é aquele que 

as partículas de ar possam circular no interior do material ou que tenho uma resistência ao fluxo de ar, 

não tendo uma trama muito densa ou muito esparsa. 

Os materiais que foram escolhidos para o estudo, com base na facilidade de compra, fácil manuseio e 

sem fornecer risco a saúde, tendo em vista que, na sua maioria, já são utilizados com isolantes térmicos 

e acústicos, mas não associados com dois ou mais materiais. Materiais como a fibra de coco provida da 

casca do fruto do coqueiro, lã de PET que é obtida com a reciclagem de garrafas pet, lã de vidro que se 

parece como uma lã mineral, tinta DC3 específica para isolamento acústico muito parecida com uma 

argamassa e que tem fácil aplicação, a cortiça que é retirada da casca da árvore chamada de sobreiro e 

por último partículas de borracha provido da reciclagem de pneus inservíveis. 

Para a realização do trabalho irá se confeccionar painéis acústicos que serão ensaiados, no intuito de 

montar uma barreira para a diminuição dos ruídos gerados por transformadores em estações de 

distribuição de energia. A montagem do painel consiste em formar uma camada de um material ou 

mais, juntamente com uma chapa de MDF, previamente, com dimensões de 1 por 1 metro para manter 

a rigidez da barreira, visto que os materiais a serem utilizados não possuem dureza para se manter 

sólidos e na vertical (Figura 1 e Figura 2). Para o ensaio será usado um sonômetro digital calibrado e 

uma fonte geradora de ruído dispostos a uma certa distância como rege a norma ABNT NBR 10152 e 

ABNT NBR 10151, que servirá para a coleta dos dados de ensaio (Figura 3). Os materiais serão usados 

individualmente e posteriormente em conjunto de modo que se possa conseguir resultados 

satisfatórios na redução do ruído chegando a níveis aceitáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dados de medições de ruídos foram coletados em subestações de energia, localizada em Passo Fundo - 

RS, viabilizando o desenvolvimento de uma barreira pois os valores adquiridos após coleta dos dados 

estão entre 85 e 90 decibéis, maiores dos que estabelecidos pela norma ABNT NBR 10152, que 

determina níveis de 35 a 50 decibéis para áreas residenciais. 

 

REFERÊNCIAS: 

BISTAFA. Acústica aplicada ao controle de ruído. 2a Ed ed. São Paulo: Blucher, 2011. 
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ANEXOS 

Figura 11 - lado esquerdo esboço do painel e ao lado direito como ficará composta com os materiais 
sendo as camadas quantas necessária. 

 

Figura 12 - Do lado esquerdo painel com moldura de para fixação e ao lado direito painel em forma de 
gaveta para facilitar a retirada do material para o ensaio. 

 

Figura 13 – fonte geradora de ruído (a), sonômetro digital calibrado (b), aparelhos usados para os 
ensaios acústicos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UMA AVALIAÇÃO INTEGRADA DO DESEMPENHO TERMO-

ENERGÉTICO DE EDIFÍCIO UNIVERSITÁRIO NO SUL DO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leticia Rossi  

COAUTORES: Bárbara Didoné Nicolodi, Rodrigo Carlos Fritsch 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Leite Frandoloso  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

As universidades devem se constituir como um ambiente que fomente a construção do conhecimento 

e que possa servir como laboratório de experiências concretas, reforçando o processo ensino-

aprendizagem, através da implementação de inovações pedagógicas e tecnológicas (LEAL FILHO et al., 

2020). Para a efetivação dessa ideia, é fundamental que os ambientes tenham seus espaços construídos 

com foco nos critérios ambientais e de ecoeficiência.  

Segundo Tomashow (2004), a energia é fundamental para a organização de esforços em direção à 

sustentabilidade nos campos universitários; as questões relacionadas com o potencial de gerar 

lideranças e resultados efetivos na transformação do campus. 

Assim, o projeto de pesquisa visa destacar o estudo realizado em uma recente construção universitária 

do Campus I da Universidade de Passo Fundo - RS, com a intenção de melhorar o desempenho termo 

energético da construção recente, tornando seu interior confortável aos usuários. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para área de avaliação, a pesquisa definiu o edifício V02 como referência, devido a sua tipologia que se 

difere das demais composições do Campus I da Universidade por ser uma contrução recente. Na 

metodologia do trabalho, foram desenvolvidos cinco pontos: 
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1-Análise dos fatores incidentes no consumo dos recursos energéticos nos edifícios universitários 

(demanda, gestão e rendimento dos equipamentos); 2- Diagnóstico do contexto da eficiência na 

Universidade de Passo Fundo (uso da energia); 3-Avaliação das condições de conforto nos ambientes 

acadêmicos e desempenhos das variáveis arquitetônicas e sistemas nos edifícios; 4-Proposta de critérios 

para decisões de eficiência energética; 5-Avaliação das condições reais dos edifícios de acordo com as 

simulações dos modelos teóricos ideais melhorando a envoltória e sistemas. 

Assim, obteve-se a indicação de pautas para apoio aos processos de tomada de decisões contribuindo 

com a qualidade ambiental dos ambientes de aprendizagem e trabalho. 

Primeiramente realizou-se o levantamento do uso e ocupação dos distintos ambientes do edifício, 

cobrindo uma semana típica nos turnos da manhã, tarde e noite, relacionando o número de usuários 

dos ambientes, e do regime de utilização dos equipamentos de iluminação, condicionamento e 

aparelhos eletrônicos. Este monitoramento foi sistematizado em tabelas, a fim de permitir a 

modelagem do regime de ocupação. 

Sobre os resultados obtidos da envoltória (dados estáticos) foram aplicados os cálculos do Regulamento 

Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C) e comparados aos 

pré-requisitos da NBR 15220 (ABNT, 2013), a transmitância térmica obtida é considerada nível A, mas 

as paredes de alvenaria entre níveis C e D de eficiência energética. Para os dados dinâmicos, os data-

loggers permitiram a coleta de dados e controle das variáveis ambientais, como temperatura e umidade 

relativa, instalados no terceiro andar. O tratamentos destes dados registrou temperaturas abaixo do 

nível de conforto devido a orientação solar noroeste da sala e do uso de brises-soleil externos barrando 

a entrada de radiação solar, além de outros fatores, como vedações, que também facilitam as perdas 

de calor. 

A partir da análise dos dados estáticos e dinâmicos foram desenvolvidos modelos para a simulação do 

comportamento energético e de conforto ambiental com a adoção do software DesignBuilder. A 

simulação permite a avaliação de cada um dos componentes do consumo do edifício de eletricidade 

para todos os usos em equipamentos, iluminação e condicionamento térmico para aquecimento e 

refrigeração, de acordo com as condições climáticas externas. 

A próxima etapa da pesquisa é análise mais ampliada dos dados, comparando-os com os indicadores já 

obtidos nos demais edifícios do parque construído do Campus I da Universidade de Passo Fundo. No 

entanto, a simulação realizada indicou diversas abordagens que podem favorecer a eficiência energética 

e térmica do edifício V02 em análise. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os cálculos RTQ-C revelam que a envoltória poderia ter classificação nível A, porém, a avaliação dos 

resultados compilados apontam para uma transmitância térmica dos fechamentos opacos inadequada, 

sendo classificado entre C e D. Além disso, a análise do conforto térmico demonstrou impacto direto 

nas condições de conforto interno. Contudo, aplicar alternativas que integrem conforto visual, eficiência 

energética e economia de energia aos ambientes, podem solucionar de modo satisfatório. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS 

DE SPIRULINA PLATENSIS EM FILMES POLIMÉRICOS 

BIODEGRADÁVEIS DE AMIDO E GELATINA COMERCIAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Lillian Avila Massuda. 

COAUTORES: Marieli Rosseto, Bruna Elisângela Pessini Ostwald, Cesar Vinícius Toniciolli Rigueto.  

ORIENTADOR: Aline Dettmer.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO:  

A partir do século XX, com o aumento do consumo dos polímeros de origem fóssil, os problemas 

causados por seus resíduos se tornaram um importante desafio ambiental. Os polímeros biodegradáveis 

obtidos de fontes renováveis se tornaram uma alternativa a fim de garantir um futuro viável a longo 

prazo (KHALAF et al., 2016). 

 No entanto, esses materiais são susceptíveis ao ataque de microrganismos, dificultando sua aplicação. 

A microalga Spirulina Platensis possui ácidos fenólicos em sua composição, que são capazes de inibir a 

atividade metabólica microbiana (KATIYAR et al., 2017). Diante disso, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a atividade antimicrobiana do extrato fenólico da microalga Spirulina Platensis (EFSP) 

sobre o fungo Aspergillus niger e sobre a bactéria Bacillus pumillus em filmes elaborados com amido de 

milho e gelatina comercial. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Metodologia 

Para extração dos compostos fenólicos, utilizou-se a metodologia sugerida por Souza et al. (2011). 2 g 

de Spirulina foram homogeneizados com 10 mL de metanol em centrífuga (Centrilab – 80-2B) a 25°C 

durante 60 minutos a 200 rpm. O extrato foi filtrado e lavado com hexano, seguindo para evaporador 

rotativo (Tecnal – TE 211) para evaporação do hexano. Na sequência foi dissolvido em 25 mL de água 

destilada e clarificado com 5 mL de hidróxido de bário 0,1 M e 5 mL de sulfato de zinco a 5%. A 
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quantificação dos compostos fenólicos totais foi determinada por metodologia de Correia et al. (2004) 

através de espectrofotometria, por meio da reação de oxirredução com reagente de Folin-Ciocalteu. A 

produção dos filmes foi realizada pela técnica de espalhamento, com metodologia similar a Al-Hassan; 

Norziah (2012) e Brandalise (2017), com algumas adaptações referentes ao uso do agente 

antimicrobiano. Inicialmente, foram homogeneizados 8 gramas de gelatina em 100 mL de água 

destilada, em seguida adicionou-se 20% de glicerol em relação à massa de gelatina, para posterior 

solubilização e adição da enzima transglutaminase. Em seguida, foi adicionado amido de milho 

previamente diluído em água e o EFSP seguindo para banho maria. Na sequência, a solução foi vertida 

em placas de Petri e secas em estufa de secagem com circulação de ar (Ethik 420-4TDE) a 40 °C, por 15 

h.  

Para determinar o efeito do emprego de EFSP no crescimento de Aspergillus niger e Bacillus pumillus. 

adicionou-se 0, 4, 6 e 8% de extrato fenólico de Spirulina sobre a solução filmogênica para calcular de 

inibição microbiana. A análise microbiológica foi realizada com adaptações da ASTM E2180 (2018), 

sendo utilizada uma espécie de fungo (Aspergillus niger) e uma bactéria (Bacillus pumillus).  

Resultados e discussão 

O extrato fenólico da microalga apresentou efeito na inibição microbiana para ambos os 

microrganismos. A Tabela 2 apresenta o crescimento de microrganismos quando utilizado 0%, 2%, 4% 

e 6% de extrato fenólico de Spirulina platensis. 

Verificou-se que a redução no crescimento dos microrganismos estudados ocorreu proporcionalmente 

ao aumento da concentração do EFSP no filme. Observou-se que o fungo Aspergillus niger foi mais 

sensível, sendo que com a adição de 4% de EFSP (0,0655 mg/L) houve inibição completa, já para o 

Bacillus pumilus ao utilizar 6% de EFSP (0,0926 mg/L) ainda houve crescimento. O aumento na atividade 

antimicrobiana mencionada pode ser explicado pela presença dos compostos fenólicos, que pode estar 

relacionada a ação antioxidante (KG; SARADA; RAVISHANKAR 2014). A atividade antimicrobiana das 

microalgas pode ser explicada pela presença de peptídeos cíclicos, alcalóides e lipopolissacarídeos. E 

podem ser atribuídas a compostos de várias classes químicas como ácido γ-linolênico, ácido graxo ativo, 

efeito sinergético do ácido láurico e palmitolerico (EL-SHEEKH et al., 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O EFSP apresentou 3,0175 mg/L de fenóis totais, os quais exerceram inibição microbiana sobre o fungo 

Aspergillus niger e sobre a bactéria Bacillus pumilus. Diante disso, o extrato microalgal estudado se 

apresenta como potencial agente antimicrobiano em filmes biodegradáveis de amido de milho e 

gelatina comercial, servindo como um aditivo para prolongar a vida útil desses materiais e possibilitar 

sua aplicação. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1: Concentração de fenóis (mg/L) na solução filmogênica em função do percentual de Spirulina 

utilizado 

Spirulina (%) Concentração de fenóis (mg/L) 

0 0 

2 0,0313 

4 0,0655 

6 0,0926 

Fonte: Autor (2020).  

 

Tabela 2: Inibição microbiana de Aspergillus niger e Bacillus pumilus ocasionada pelo uso de extrato 

fenólico de Spirulina platensis nas concentrações de (0, 2, 4 e 6%) em filmes de amido e gelatina 

comercial com tratamento enzimático. 

Spirulina (%) Aspergillus niger (UFC/g) Bacillus pumilus (UFC/g) 

0 950 6,945x1010 

2 150 3,885x1010 

4 0 1,2951010 

6 0 5,0x106 

Fonte: Autor (2020). 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

4
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ÍNDICE DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL APLICADO AO 

CAMPUS I DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lisandra Paola Lauermann  

COAUTORES: Pedro Henrique Polese 

ORIENTADOR: Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os campi universitários possuem um sistema de mobilidade complexo devido ao excesso de variáveis e 

interferências, como o sistema de transportes e uso do solo, conforme Kneib (2012). Por estarem 

inseridos no contexto urbano, tais interferências podem impactar o sistema viário no entorno destes 

locais. Para mitigar os efeitos negativos relacionados aos deslocamentos é necessário, tanto quanto 

possível, promover condições sustentáveis de mobilidade (OLIVEIRA, 2015 p. 25). Para instigar essas 

condições se faz necessário um processo de planejamento, a partir de um diagnóstico. Uma ferramenta 

muito utilizada para obtenção de diagnósticos são os índices, que são conjuntos de indicadores que 

avaliam diferentes ângulos de um problema ou objeto de estudo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O IMSCamp é um índice composto por um conjunto de indicadores que podem ser usados como 

ferramenta para auxílio no diagnóstico e planejamento da mobilidade em grandes Polos Geradores de 

Viagens (PGVs). Este índice reflete a realidade de cada PGV usando a opinião dos usuários como um dos 

critérios de avaliação e pode ser conveniente para acompanhar melhorias e validar as medidas de 

intervenção propostas Oliveira (2015). A partir do escopo original do Índice, foi definido que, dos três 

Domínios propostos, apenas dois seriam aplicados ao Campus I da UPF, o Domínio 2: Infraestrutura e o 

Domínio 3: Gestão e serviços. O Índice baseia-se principalmente na opinião do usuário, portanto, foi 

necessário fazer o cálculo da amostra mínima de respostas para aplicação de um questionário. Posterior 

ao cálculo da amostra iniciou-se a coleta de dados a partir das 631 respostas obtidas com o questionário, 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

4
5

 

seguido de inspeções visuais no campus e catalogação de dados fornecidos pelo Setor de Engenharia e 

grupo Move. Com os dados em mãos, percebeu-se que seria necessário readequar o modelo proposto 

por Oliveira (2015) ao contexto do Campus I da UPF, a começar pela adaptação dos indicadores, seguido 

da atribuição de novos pesos aos mesmos, contando com a opinião técnica do Setor de Engenharia e 

grupo Move. A quarta etapa do método foi o cálculo dos scores dos indicadores, que somados 

resultaram no valor final de 0,438 para IMSCamp do Campus I da UPF, o Índice varia em uma escala de 

0-1 o que indica que este sistema de mobilidade em questão não é sustentável.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sobre a atual condição da infraestrutura do Campus I da UPF percebe-se que os maiores investimentos 

são voltados ao modo motorizado, os modos não motorizados ficam em segundo plano, o que evidencia 

um sistema de mobilidade não sustentável. Ao aplicar regularmente o IMSCamp, seria possível 

acompanhar a efetividade das medidas de intervenção propostas e mensurar e melhora do sistema de 

mobilidade sustentável.  

 

REFERÊNCIAS: 
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de Viagens – Desenvolvimento em aplicação em um campus universitário. 2015. 197p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Transportes), Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONCEITO DE UM DISTRIBUIDOR DE GRÃOS PARA 

SEMEADORAS DE ALTA PRECISÃO E VELOCIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Milani  

COAUTOR: Marcio Walber 

ORIENTADOR: Wu Xiao Bing 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o aumento da população mundial a demanda por alimentos é expressiva, e desta forma há 

necessidade de que a produção destes tambem seja amplificada, com maiores indices de produtividade. 

Os implementos agricolas existentes hoje para a operação de plantio são ineficientes quando colocados 

para trabalhar em altas velocidades, que são necessarias para que os índices de rendimento dessa 

operação fossem mais elevados. O distribuidor de grãos conceituado nesse trabalho tem o objetivo de 

proporcionar uma distribuição mais precisa mesmo com uma velocidade de deslocamento da 

semeadora mais elevada, para obter esses resultados pretende-se utilizar ar comprimido no tubo 

condutor, forçando assim a semente a se deslocar do distribuidor até o sulco de plantio em um menos 

espaco de tempo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A cultura de multiplicar grãos através do processo de plantio e colheita é uma das primeiras técnicas 

dominadas pelo ser humano. Com o passar dos anos a expansão das áreas para utilização desse método 

não estão acompanhando o crescimento da demanda de alimentos no mundo, por isso a necessidade 

de produzir mais sem aumentar o tamanho da área cultivável. Para que todo o potencial de uma 

semente de qualidade seja expresso, deve-se ter uma distribuição uniforme das mesmas, fazendo assim 

com que haja uma disputa de água, luz e nutrientes de forma igual entre as plantas (BORTOLON et al. 

2016).  
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Outro fator muito importante é respeitar a janela de plantio de cada variedade, necessitando assim que 

as máquinas cubram uma área maior num curto espaço de tempo. Nas semeadoras de precisão da 

atualidade a velocidade de deslocamento e a precisão na distribuição são fatores inversamente 

proporcionais. Após muitos anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas existentes ouve 

um grande incremento no rendimento operacional por hora das semeadoras. Com maquinas mais 

modernas, já adaptadas com sistema de distribuição pneumático, principalmente em velocidades acima 

de 8 km/h (Visão Agrícola, 2009). Para execução do trabalho buscou-se o desenvolvimento de um 

sistema inovador de distribuição de sementes para plantadeiras, apresentado no Anexo 1. Esse modelo 

usa uma turbina gerando vácuo e ar comprimido no mesmo equipamento, organizando a semente e 

pressurizando-a para o solo pelo condutor, evitando assim o que ocorra o repique da semente no tubo 

condutor. O sistema de transmissão que move o disco é o mesmo pincipio dos demais sistemas, a 

diferencia notória é o disco que tem a função de dispor as sementes num espaçamento igual no 

condutor que levara essas sementes até o solo. A inserção do ar comprimindo no disco organizador de 

sementes alinhado com o condutor fará com que a sementes alinhada a esses dois dispositivos fará com 

que a semente seja forçada para o sulco não somente com a força gravitacional, mas tambem com a 

força aplicada pelo ar comprimido.  

Pretende-se usar o ar com velocidade aumentada gerado pela turbina para que o ocorra o vácuo na 

organização das sementes no disco, assim fazendo com que a semente seja impulsionada e essas 

passem pelo condutor no menor tempo possível. Evitando assim com que se tenha duas ou mais 

sementes no percurso do condutor em um mesmo instante. O método de projeto utilizado foi o descrito 

por Pahl e Beitz em função da simplicidade do mecanismo a ser desenvolvido, sendo que as quatro 

etapas foram realizadas parcialmente. Para avaliação e confirmação da eficácia do conceito, o cálculo 

utilizado é o de aceleração das sementes no condutor, mas há a necessidade de testes práticos para 

validação dos resultados. Ainda são necessários o desenvolvimento mais detalhado do projeto e 

posterior construção de um protótipo físico para eventuais testes práticos para total comprovação da 

eficácia deste novo conceito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deste modo o desenvolvimento de um novo modelo de distribuidor de grãos que trabalhe em altas 

velocidades e tenha uma distribuição melhor do que a comparada com as existentes hoje no mercado 

se faz muito importante, pois, uma melhor deposição espacial das sementes no sulco de plantio é um 

fator que impacta diretamente no aumento da produção, e o aumento da velocidade no deslocamento 

das semeadoras no aumento da área coberta por hora. 

 

REFERÊNCIAS: 

VISÃO AGRICOLA: Evolução do SPD foi possível com adaptação das semeadoras. Goias: EsalqUsp, dez. 

2009. Mensal. Disponível em: <https://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/769/materia/4933>. 

Acesso em: 25 out. 2019. 
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Semanal.BORTOLON, Leandro et al. Obtenção de altas produtividades em sistemas agrícolas. 12. ed. 

Palmas: Embrapa Pesca e Agricultura, 2016. Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/documents/1355321/11730033/junho+2016/2307778b-05c4-40d7-b411-
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ANEXOS 

Anexo 1 –Conjunto distribuidor e disco. 

 

Fonte: O autor, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA COMPUTACIONAL 

PARA CALCULAR A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luis Henrique Spier da Silva  

COAUTORES: Márcio Walber  

ORIENTADOR: Rubens Stuginski Junior  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem como o objetivo estudar o processo de transferência de calor e desenvolver 

dois programas computacionais, o primeiro progrma  em regime permanete unidimensional e o outro 

em regime permanete bidimensional em formato em “L”, que implemente o método numérico das 

diferenças finitas e que facilite os cálculos. O interesse secundário no desenvolvimento do trabalho é 

desenvolver habilidades e competência em programação de computadores. 

A transferência de calor é definida como a interação energética provocada pela diferença de 

temperatura entre um sistema e o seu meio. A temperatura é a propriedade termodinâmica que 

determina se o sistema está em equilíbrio térmico com outro sistema (Bejan, 1996). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Considerando dois sistemas, de modo que eles não podem apresentar trabalho, se colocarmos eles em 

contato térmico percebem-se que eles apresentam mudança com o passar do tempo. Uma das 

propriedades que nos notaríamos diferença com o passar do tempo é a pressão, depois de um certo 

tempo as pressões nos dois sistemas se apresentariam iguais. Quando não existe mais alterações em 

qualquer propriedade dos sistemas, dizemos que os sistemas estão em equilíbrio térmico. 

A maior parte dos casos de interesse prático de transferência de calor envolvem condução 

bidimensional e tridimensional. Mais dimensões vão sendo consideradas, a complexidade dos 

problemas de condução de calor aumenta. 
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Atualmente, o método mais empregado na resolução de problemas complexo é o numérico, onde se 

define um conjunto de pontos também chamados de nó. Definida pelas interações das linhas da malha 

que cobre a superfície condutora, mas a equação da condução aproximada, que nós vamos derivar nesta 

seção apresenta formato mais simples quando as linhas da malha são paralelas as fronteiras do meio 

condutor. 

O primeiro passo é cobrir a região de interesse com duas famílias de linhas ortogonais. A utilização de 

linhas horizontais e verticais equidistantes é um modo simples de construir a malha referente a este 

problema. 

O programa transferência de calor unidimensional foi desenvolvido a utilizando a linguagem Scilab e foi 

utilizado o software Scilab.  

Foi utilizado o programa comercial Excel para apresentar os resultados obtidos, na Figura 1 são 

apresentado as variáveis de entrada, já na Figura 2 são apresentados os resultados obtidos. Como pode-

se ver na Figura, 2 a temperatura tem uma queda constante, baixando sempre a mesma proporção em 

todos os pontos. Este comportamento se repetiu em todos os testes realizados em diversas outras 

oportunidades.  

O Segundo programa transferência de calor em uma superfície em formato de L com geração de calor, 

o programa foi desenvolvido utilizando a linguagem Scilab e foi utilizado o software Scilab.  

O programa tem como objetivo calcular a transferência de calor bidimensional de um corpo sólido em 

formato de L, com a superfície direita submetida a uma taxa de calor uniforme, a superfície esquerda 

isolada e a superfície inferior mantida a uma temperatura constante (Ti). 

Foi utilizado o progrma comercial Excel para apresentar os resultados obtidos, na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.3 é apresentado as resultadas obtidos. 

Para comprovar os resultados obtidos neste programa foi utilizado o livro Heat transfer -A pratical 

approach. Foi pego o exemplo 5-3, como base para comparar os resultados, foram usados os mesmos 

parâmetros do exemplo para entrar no programa. 

Com os parâmetros de entrada iguais aos do livro, com o programa obtivemos os resultados iguais ao 

do exemplo do livro. Mostra que os resultados obtidos com o programa estão certos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento do trabalho com transferência de calor com programas computacionais o fato que 

pode visualizar a ampliação de conhecimentos diretamente. 

Os principais objetivos no início do trabalho eram desenvolver programas que facilitassem o cálculo da 

transferência de calor e distribuição de temperatura, gerar habilidades e competência em programação 

para o autor. Com o término do trabalho podemos concluir que a hipótese e os objetivos levantados no 

início do trabalho foram alcançados de uma forma satisfatória. 
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REFERÊNCIAS: 

Bejan, A. (1996). Transferência de Calor. São Paulo: Edgard Blücher Ltda. 

Çengel, Y. A. (2007). Heat and mass transfer: a practical approach. norte-americana: 3. ed. 

 

ANEXOS 

Figura 1: Variáveis de entrada do programa. 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 2: Resultados obtidos com o Programa. 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 3: Resultados obtidos com o Programa. 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS 

UTILIZANDO JIGUE A AR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maiara Vizioli Rossato.  

COAUTORES: Fernando César Charrinho Pereira, Mateus Silveira. 

ORIENTADOR: Patrícia Silveira Lovato. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

A Construção Civil é uma das indústrias que mais consome recursos naturais e é responsável por elevado 

percentual de resíduos industriais produzidos no mundo. Uma alternativa para amenizar a quantidade 

de materiais descartados, muitas vezes em lugares inapropriados, é a reciclagem destes resíduos, 

utilizando-os como agregados. Com a utilização de agregados reciclados em concreto é possível reduzir 

custos e a degradação do meio ambiente. Entretanto, os resíduos de construção e demolição são muito 

heterogêneos, constituídos por diferentes materiais de construção, resultando em agregados reciclados 

com grande variação nas suas propriedades.  

De modo a classificar os agregados reciclados, diferentes métodos de separação têm sido testados. Um 

deles é a separação em jigue por via seca que é um equipamento usualmente utilizado no 

processamento de minérios. O objetivo deste trabalho é analisar a eficiência do processo de separação 

do agregado reciclado através de jigue por via seca. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a avaliação da eficiência da separação de agregados reciclados em jigue a ar, foi definida uma 

mistura com sete tipos de agregados reciclados em igual percentual (concreto, argamassa, tijolo maciço, 

bloco cerâmico vazado de vedação, bloco cerâmico estrutural, gesso e vidro). O objetivo é recuperar o 

maior percentual possível de agregados reciclados de concreto. O equipamento separa as partículas por 
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densidade, através da movimentação delas em um leito pulsante, em que os materiais densos ficam 

concentrados no fundo do aparelho, enquanto que os materiais mais leves se acumulam na parte 

superior (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 

Os materiais foram coletados em diferentes locais e britados em britador mandíbulas. Após, os 

agregados foram classificados segundo sua granulometria, utilizando-se para os ensaios os agregados 

passantes na peneira com abertura de malha de 19 mm e retidos na peneira de malha 4,75 mm. 

Posteriormente, efetuou-se a mistura dos diferentes tipos de agregados, a qual foi realizada de forma 

manual. Foram realizadas três repetições do processo de separação, as quais foram realizadas em um 

jigue por via seca, equipamento em escala-piloto.  

As amostras foram colocadas na câmara de estratificação na parte superior do equipamento, para ser 

efetuada a separação. A cada ensaio, o agregado fica subdividido em cinco gavetas (camadas): superior, 

intermediária superior, intermediária, intermediária inferior e inferior. 

Após a separação, os materiais retidos em cada gaveta, foram armazenados em sacos plásticos, para 

posterior caracterização. Para cada gaveta foi realizada a separação visual das partículas, visando 

determinar a massa de cada tipo de agregado reciclado presente em cada gaveta.  

Nas Figuras 1, 2 e 3 estão apresentadas as distribuições verificadas para as três repetições realizadas da 

composição em estudo, a qual era composta inicialmente por 14,3% de cada tipo de agregado.  

Pode-se notar uma tendência de distribuição dos diferentes materiais nas gavetas, apesar de haver 

diferença nos percentuais referentes aos três ensaios. Observou-se que os agregados de concreto 

concentraram-se mais nas gavetas inferiores, enquanto que a quantidade de gesso foi reduzindo à 

medida que foram analisadas gavetas mais inferiores. Na bandeja superior, a concentração de gesso é 

semelhante nas três repetições. A melhor separação deste material é devido a sua densidade menor em 

comparação aos demais materiais. O gesso é um material que forma a etringita secundária, que provoca 

tensões internas, as quais podem gerar fissuras no concreto, sendo um material nocivo ao concreto 

(LEITE, 2001), por isso é importante a sua separação.  

Outro ponto verificado foi o comportamento do vidro no processo de separação. Devido a sua alta 

densidade ele se concentrou em sua maioria nas gavetas inferiores, junto com o concreto, dificultando 

a separação. Os agregados de argamassa e das cerâmicas vermelhas distribuíram-se uniformemente em 

todas as gavetas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quanto maior a diferença entre as densidades dos materiais colocados no equipamento melhor será a 

separação. Apesar de encontrarem-se diferentes materiais em todas as camadas, obteve-se um alto 

percentual de concreto nas camadas inferiores o qual não foi maior, devido à presença de vidro. 
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Entretanto, o mesmo é um material que dificilmente estará misturado aos demais resíduos de 

construção.  

REFERÊNCIAS: 

LEITE, M. B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com 

agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. 2001. 290p. Tese (Doutorado 

em Engenharia). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

SAMPAIO, C. H; TAVARES, L. M. M. Beneficiamento gravimétrico: uma introdução aos 

processos de concentração mineral e reciclagem de materiais por densidade. Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2005. 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Distribuição percentual dos agregados nas gavetas, ensaio 1. 
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Figura 2 – Distribuição percentual dos agregados nas gavetas, ensaio 2. 

. 

Figura 3 – Distribuição percentual dos agregados nas gavetas, ensaio 3. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

PRÓTESE MECÂNICA DE TORNOZELO E PÉ 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcelo Antônio do Nascimento Rosati 

ORIENTADOR: Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O dia a dia de um portador de algum tipo de deficiência motora pode ser repleto de obstáculos. É 

possível imaginar as dificuldades que essas pessoas enfrentam para realizar suas tarefas diárias, dentro 

dessas deficiências físicas está inserida a amputação de membros, segundo o senso do IBGE (2012), aqui 

no Brasil mais de 470 mil cidadãos tiveram algum membro amputado. Para suprir a falta do membro 

orgânico são utilizados componentes protéticos, porém a maioria desses equipamentos encontrados 

no mercado são escassos de movimentos articulados. Pensando nisso, o presente trabalho teve como 

objetivo a elaboração de um projeto de prótese mecânica para membro inferior, levando em 

consideração uma amputação do tipo transtibial. A mesma consiste em um grupo de movimentos 

articulados no pé e tornozelo através de componentes mecânicos, dessa maneira é adquirida uma 

melhor resposta de movimento durante as atividades cotidianas, resultando em um maior conforto 

físico do portador da prótese. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento da prótese mecânica com articulação de tornozelo e pé foi efetuado utilizando o 

método de desenvolvimento de projeto proposto por Pahl et al. (2005). Sendo assim, inicialmente foi 

elaborado o planejamento do produto criando especificações do projeto através da criação de uma lista 

de requisitos seguindo o modelo da linha mestra proposta por Pahl et al. (2005), onde esses requisitos 

devem atender as necessidades do produto. Com os requisitos do projeto definidos, o passo seguinte 

foi criar uma gama de combinações para solucionar as subfunções derivadas da função principal do 

produto, que para este caso é obter movimentos articulados no tornozelo e pé protéticos. Com todas 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

5
8

 

as combinações possíveis estipuladas, essas passaram por um processo de classificação, tendo como 

resultante uma combinação de componentes e parâmetros que melhor atendiam as características 

exigidas para o projeto, dessa forma foi possível definir o modelo preliminar do produto, apresentado 

no Anexo 1, onde é composto pela estrutura da perna, componentes de fixação da perna com o pé 

protético, amortecedores , eixo de sustentação, base do pé e um solado maleável. O funcionamento da 

prótese projetada ocorre da seguinte maneira: durante a realização da marcha, ou caminhada do 

indivíduo, os amortecedores compostos por molas, localizados nas laterais e posteriormente ao eixo de 

fixação, atuam armazenando energia potencial na compressão e dissipando a energia na extensão 

conforme são solicitados pelas forças exercidas pelo peso corporal, força de reação e forças causadas 

pelas imperfeições do solo. Dessa maneira, os amortecedores laterais garantem os movimentos de 

inversão e eversão, enquanto o amortecedor fixado no plano posterior é responsável pelos movimentos 

de dorsiflexão e flexão plantar. Ainda, juntamente com esses movimentos vistos anteriormente, estão 

os movimentos das articulações metatarsofalângica e interfalângica, como são apenas movimentos de 

flexão e extensão esse trabalho deve ser realizado pelo solado da prótese que é composto por um 

material maleável. Para prover a função da articulação de tornozelo, a prótese mecânica consiste de 

uma esfera acoplada no eixo de sustentação, assim é possível garantir a combinação de todos os 

movimentos do pé protético sem que haja algum tipo de travamento. Com o desenvolvimento do 

projeto é obtido um produto que busca a máxima semelhança possível de um membro inferior orgânico, 

onde realiza o mesmo trabalho e amplitude dos movimentos de um tornozelo e pé reais. Por fim, a ideia 

proposta pelo projeto consequentemente resulta em um maior conforto físico do portador da prótese 

mecânica comparado às próteses geralmente encontradas no mercado que não possuem movimentos 

de tornozelo e pé. Além disso, como a prótese do presente projeto é composta apenas por 

componentes mecânicos, acaba se obtendo um custo de fabricação inferior em relação às próteses 

mecânicas que carregam sistemas elétricos e sofisticados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A prótese mecânica de tornozelo oferece uma melhor condição motora ao seu portador, reduzindo a 

fadiga e maximizando o conforto físico, consequentemente proporciona uma melhor qualidade de vida. 

Com a ideia inicial aplicada, além dos objetivos preliminares alcançados, foi possível desenvolver nessa 

primeira etapa do trabalho um conceito prévio do que se deseja buscar no produto. 

 

REFERÊNCIAS: 

[1]  IBGE, I. B. D. G. E. E.-. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges 

Oliveira / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do S. [S.l.]. 2012. 

[2]  PAHL, G. et al. Projeto na Engenharia - Fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos - 

Métodos e aplicações. 6ª. ed. [S.l.]: Edgard Blücher, 2005. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Modelo preliminar do produto 

 

Fonte: Autor 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VISÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

SOBRE O FUTURO DA MUDANÇA CLIMÁTICA, UM ESTUDO DE 

CASO EM PASSO FUNDO, RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Knoff Vargas 

COAUTORES: Vanessa Tibola da Rocha 

ORIENTADOR: Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

De acordo com Garcia (2011), os grandes problemas gerados pela relação conflituosa entre o homem e 
a natureza são denominados crises ambientais, dentre elas é possível destacar os efeitos da ação 
climática. Os quais veem, ao longo do tempo, ampliando sua intensidade sobre os diferentes territórios. 
Nesse contexto, compreender o papel significativo que o homem desempenha em relação ao meio 
ambiente é fundamental para o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade diz respeito, dentre 
outras coisas, as inúmeras possibilidades de diálogo entre todos os seres vivos e os ecossistemas 
(AQUINO; NASCIMENTO, 2013). Desse modo, destaca-se a importância de conhecer a visão dos 
professores sobre as mudanças climáticas e o futuro, pois os mesmos são agentes de transformação 
local.  
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar a percepção de professores do Ensino 
Fundamental II, de uma escola estatual no município de Passo Fundo, sobre a mudanças climáticas e o 
futuro. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo foi desenvolvido no Instituto Estatual Cardeal Arcoverde, no bairro Petrópolis, do município 
de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com professores do Ensino Fundamental II. A metodologia da 
pesquisa é de caráter descritivo, baseada na análise de dados primários e desenvolvida a partir de um 
estudo de caso. 
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A partir do entendimento sobre a necessidade de incentivar as discussões sobre o tema Educação em 
Mudanças Climáticas (EMC), difundindo o mesmo no âmbito escolar. A pesquisa foi realizada em duas 
etapas: na primeira etapa os professores foram convidados a desenhar suas interpretações referentes 
aos cenários atuais e futuros relacionados à mudança climática e, na segunda etapa, os professores 
escrevessem uma “carta para o futuro” – conforme o Quadro 1, tendo suas respostas dividas em três 
categorias de análise, sendo elas: ambientais, econômicas e sociais. 
Os professores, de modo geral, apresentaram uma perspectiva negativa com relação ao presente. Nos 
desenhos realizados pelos mesmos é possível observar a presença de lixo e poluição como parte assídua 
no cotidiano. Com relação ao futuro, apenas um professor demonstrou a ideia de um futuro melhor, e 
explica “... se as crianças ajudarem é possível que o mundo seja melhor no futuro”. Com relação à carta, 
observa-se que os argumentos apresentados se enquadram, em sua maior parte, na categoria 
ambiental (70%), seguida pela social (30%), não havendo registros direcionados à categoria econômica. 
Com base nos resultados é possível afirmar que, os professores não se sentem engajados em relação ao 
processo de transformação para um futuro melhor e nem possuem grandes expectativas em relação a 
uma mudança positiva no comportamento das pessoas. Isso se deve à alguns fatores externos ligados à 
realidade nacional da educação pública, que de alguma maneira influenciam na construção da 
concepção dos professores, tais como: desvalorização do profissional da área da educação; atraso de 
salários; estresse no ambiente de trabalho; infraestrutura escolar (DURAU, 2019; SOUZA et al., 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tema EMC apresenta uma abordagem teórica recente e necessita de ampla colaboração para o seu 
engajamento no contexto escolar. Os professores são agentes de transformação local. No entanto, em 
função do cenário atual os mesmos estão desmotivados e com descrédito em relação à uma mudança 
comportamental das pessoas em prol do meio ambiente.  
 

REFERÊNCIAS: 

GARCIA, T. S. L. Temas socioambientais, cooperação internacional e sustentabilidade: as perspectivas 
das relações entre território-poder no século XXI. In: 3° ENCONTRO NACIONAL, 3., 2011, São Paulo. 

AQUINO, A. L.; NASCIMENTO, J. L. J. Educação Ambiental e EJA: Possibilidades e Nexos para a 
Sustentabilidade. In: MATOS, K. S. A. (org.). Educação Ambiental e Sustentabilidade IV. Fortaleza: 
Edições UFC, 2013. 

DURAU, K. Demandas e Contextos da Educação no Século XXI. Ponta Grossa: Editora Atena, 2019. 449p. 
ISBN 978-85-7247-082-7. 

SOUZA, J. B. R.; BRASIL, M. A. J. S.; NAKADAKI, V. E. P. Desvalorização docente no contexto brasileiro: 
entre políticas e dilemas sociais. Ensaios Pedagógicos, São Carlos, v. 1, n. 2, p. 59-65, 2018. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): CAAE: 80989917.9.0000.5342 

ANEXOS: 

Quadro 1 - Transcrições dos professores na carta para o futuro 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Mudança Climática: 

uma abordagem de 

aprendizagem sobre 

futuros

Impacto Ambiental Impacto Social Impacto Econômico

 "Hoje não respeitamos a natureza, não 

entendemos e não participamos da 

sustentabilidade..."...Acredito que as pessoas 

mudam, por isso penso em um futuro com mais 

responsabilidade ambiental...". Professor de 

geografia e história.

"...Valorizar e preservar para que não tenhamos 

temperaturas elevadas, mudança de clima, falta 

de chuva, seca, ventos etc...". Professor de Artes

"Queria tanto ver o Rio Passo Fundo limpo...". 

Professor de Matemática

"...Um planeta onde as espécies animais e 

vegetais sejam protegidos e as florestas 

respeitadas...". Professor de educação física

"... um lugar onde todos 

possam viver com dignidade, 

oportunidade (...) e qualidade 

de vida...". Professor de 

Educação Física

"... um futuro bom para todos 

com consciência do não 

desperdiçar se cada um de nós 

fizermos a nossa parte com 

certeza teremos um mundo 

melhor." Professor de Artes

Não houve registros 

direcionados a esta 

categoria.



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

6
3

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE MECANIZAÇÃO DE TAMPAS LATERAIS PARA 

SEMIRREBOQUES GRANELEIROS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marllon Pereira de Souza 

COAUTOR: Dr. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Dr. Agenor Dias de Meira Junior 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A tendência do mercado atualmente é implantar tecnologia nos mais variados ramos, seguindo este 

raciocínio este estudo foi desenvolvido para melhorar e diminuir os esforços na abertura e fechamento 

das tampas laterais nos semirreboques graneleiros, que são largamente utilizados no Brasil. 

Para iniciar o estudo foi observado o processo atual de abertura e fechamento das tampas, e seus 

principais problemas relatados por alguns usuários, que são, impossibilidade de realização do processo 

por uma só pessoa, esforço manual realizado no processo. 

A proposta é criar um dispositivo que permita a automatização das tampas laterais do semirreboque 

visando que uma única pessoa consiga realizar o processo, diminuindo os riscos de acidentes e o esforço 

físico, assim melhorando a qualidade de vida do condutor. 

Utilizando-se dos sistemas já existentes nos caminhões tratores será analisada a construção de um 

sistema pneumático para fazer o movimento de abertura e fechamento das tampas laterais do 

semirreboque, visando a criação de um sistema de fácil instalação e manutenção, e com baixo custo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para melhor entendimento do funcionamento do dispositivo pode-se observar a figura 1 em anexo que 

mostra os estágios do processo com o dispositivo instalado, no estagio inicial os pistões encontram-se 

totalmente estendidos mantendo as tampas laterais totalmente fechadas, acionando o dispositivo os 
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pistões são retraídos deslizando a tampa inferior até a linha do assoalho do reboque, no terceiro estagio 

ocorre o único processo manual a ser feito para abertura, que é a rotação da tampa superior, e o quarto 

estágio é o processo concluído, com o assoalho do semirreboque graneleiro exposto para carga. O 

sistema convencional é realizado totalmente manual, e necessita de mais de uma pessoa. 

Para a instalação do dispositivo eletropneumático, que segundo Bonacorso 2013 nada mais é do que a 

combinação de dois tipos de energia, a elétrica e a pneumática, será utilizado o próprio sistema de 

fabricação de ar comprimido e elétrico existente nos caminhões, e seguirão as mesmas linhas para 

instalar cilindros pneumáticos que abaixem e levantem o par de tampas para que fique a uma altura 

que corresponde ao inicio do assoalho do semirreboque, sendo necessário somente rotacionar a tampa 

superior, sem precisar desloca-la, como é feito no processo convencional. 

Para isso são necessárias algumas modificações nas peças e instalação de alguns acessórios para o 

deslizamento das tampas, que foram modeladas em software 3d para simular o comportamento da 

movimentação do dispositivo. 

Para escolha do cilindro pneumático precisamos calcular a carga a que é submetido, sabendo disso foi 

conferido a massa de cada tampa que é em média 63,2 Kg e calculado pelas equações de equilíbrio a 

força a que será submetido. 

Partindo de que cada uma das tampas tem massa da 63,2 kg temos que a massa total das tampas é :  

2 . 63,2 = 126,4 Kg 

 

Sabendo-se a massa do conjunto podemos calcular a força peso pela equação considerando 

aceleração gravitacional 9,81 
𝑚

𝑠²
 : 

𝑃 = 𝑚. 𝑔 

Onde: 

P = força peso 

m = massa 

g = aceleração gravitacional  

𝑃 = 126,4 . 9.81 

𝑃 = 1239,98 N 

A partir deste ponto podemos calcular as reações nas hastes pelas equações de equilíbrio, sabendo 

que a força peso é aplicada no centro gravitacional da peça.  

Ʃ𝑀𝑎 = 0 

𝑅𝑏 . 2986(𝑚𝑚) − 1239,98(𝑁). 1493(𝑚𝑚) = 0 

𝑅𝑏 =
1239,98(𝑁).  1493(𝑚𝑚)

2986(𝑚𝑚)
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𝑅𝑏 = 619,99𝑁 

E para determinar Ra : 

Ʃ𝐹𝑦 = 0 

𝐴 + 𝐵 − 𝑃 = 0 

𝐴 = 𝑃 − 𝐵 

𝐴 = 1239,98(𝑁) − 619,99(𝑁) 

𝐴 = 619,99 𝑁 

Determinados os esforços nas hastes dos cilindros verificou-se a tabela do fabricante para a escolha do 

cilindro apropriado (figura 2 anexo). A opção de cilindro escolhido foi a de haste de 16 mm de diâmetro, 

construído de aço SAE 1045 com força teórica de avanço de 753,98 N a uma pressão de 6 Bar. Após a 

escolha do cilindro podemos calcular a tensão aplicada pelo diâmetro da haste pela equação da tensão. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

𝜎 =
619,99(𝑁)

𝜋. 162

4
(𝑚𝑚2)

 

𝜎 = 3,08 𝑀𝑝𝑎 

Utilizando- se um fator de segurança 3 podemos calcular a tensão admissível no material.  

σ𝑎𝑑𝑚 =
σ𝐸𝑠𝑐

𝐹𝑆
 

σ𝑎𝑑𝑚 =
585𝑀𝑝𝑎

3
 

σ𝑎𝑑𝑚 = 195 𝑀𝑝𝑎 

A tensão admissível é maior que a tensão calculada, portanto o material suporta os esforços. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O protótipo em escala reduzida para detalhamento do dispositivo já pode ser fabricado com o estudo 

que já esta concluído, tendo em vista que os esforços e a fabricação de ar não serão iguais em um 

modelo, tem-se a consciência que para aplicação do dispositivo em um exemplar real precisa-se mais 

estudos na parte pneumática para verificar se a fabricação e armazenamento de ar comprimido é 

suficiente e se as linhas de alimentação suportam a solicitação. 
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REFERÊNCIAS: 

Bonacorso, Nelso Gauze, Noll, Valdir Automação eletropneumática. - - 12. ed. - - São Paulo: Érica, 

2013. 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Estágios do processo com dispositivo instalado. 

 

 

 

 Figura 2. Tabela do fabricante para escolha do pistão. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está escrevendo: 

 

(X) Resumo         (  ) Relato de experiência            (  ) Relato de caso 

 

ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO DA 

SUSPENSÃO DE UM VEÍCULO OFF-ROAD PELO MÉTODO DOS 

ELEMENTOS FINITOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus André Rodighiero  

COAUTORES: Maiquiel Molin 

ORIENTADOR: Marcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Baja SAE é um programa estudantil da SAE Brasil que promove uma competição entre várias 

equipes, visando desenvolver um veículo off-road capaz de resistir a condições severas durante seu uso 

nas provas do evento. No ano de 2015, durante a prova da modalidade Enduro de resistência, um 

componente da suspensão traseira do veículo da equipe Mas Baja Tchê sofreu uma falha, gerando a 

necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o que de fato ocorreu. Optou-se pelo 

desenvolvimento de uma análise pelo Método dos Elementos Finitos, evitando a construção de vários 

protótipos com layoutes diversos, diminuindo consideravelmente o custo para a equipe. O objetivo 

principal é realizar uma análise estática da suspensão traseira através de um modelo matemático que 

represente as condições de carregamento durante uma prova, estudando os pontos críticos e sugerindo 

melhorias para o projeto atual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, por uma questão de simetria, a análise foi desenvolvida apenas no lado direito da 

suspensão traseira, objetivando reduzir o tempo de preparo e processamento da solução do modelo. A 

suspensão pode ser vista na Figura 1 do anexo e é composta pelo sistema denominado Duplo "A", onde 

dois pares de tubos e chapas de aço formam as bandejas inferior e superior, sendo nesta última fixado 

o amortecedor. A suspensão traseira ainda apresenta um braço extra que impede movimentos 
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longitudinais e uma barra estabilizadora que  interliga as duas bandejas superiores traseiras. Na 

extremidade das bandejas é utilizado um montante, componente responsável por armazenar o 

rolamento do eixo da roda que recebe diretamente todos os esforços provindos das irregularidades da 

pista. Gaspareto (2011) realizou uma simulação de esforços que atuam em um veículo Baja e chegou à 

conclusão de que ocorrem picos de força na suspensão traseira da ordem de 3500 N, valor utilizado 

como esforço recebido pelo Montante nesta análise. A ligação destes componentes é feita por terminais 

rotulares. A discretização da estrutura foi dividida em elementos de cascas e vigas. Os elementos de 

vigas (BEAM188) foram inseridos em regiões onde não são geradas tensões e deformações 

significativas, sendo tratados como uma linha, diminuindo o número de nós do modelo.  

Os elementos de casca (SHELL181)  foram utilizados em regiões  de maior interesse, como nas uniões 

entre chassi e suspensão, pois segundo Alves Filho (2007) conseguem representar tensões locais com 

melhor precisão, se comparados aos elementos de viga. Para a conexão dos elementos diferentes foi 

utilizado o contato MPC e detecção Inside Pinball, que restringem os graus de liberdade dos elementos 

da borda do tubo ao nó do elemento de viga. O montante foi discretizado com elementos sólidos 

tetraédricos de 10 nós (SOLID186). Nas bandejas, construídas por tubos de diâmetro 19,05 mm e 1,2 

mm de espessura, foram utilizados elementos de casca (SHELL181). Nas buchas de articulação foram 

usados elementos sólidos SOLID185.  

O algoritmo Patch Independent foi imposto aos terminais rotulares, assegurando que a malha seja 

refinada onde há maior complexidade geométrica (ANSYS, 2016). Foi utilizada uma constante de rigidez 

de 54,1 N/mm para simular o amortecedor. Foi adotado um coeficiente de segurança de 1,5. Após a 

solução do modelo, a máxima tensão de Von Misses foi encontrada na bandeja superior da suspensão 

(Figura 2a), próxima à junção com a barra de torção, com magnitude de 1060 MPa. A máxima tensão 

admissível para o tubo em questão, fabricado em SAE4130, é de 533,3 MPa, caracterizando falha por 

escoamento. O terminal rotular (Figura 2b) também apresentou tensões superiores ao limite imposto, 

na ordem de 1102 MPa. Nova simulação foi feita aumentando a parede do tubo para 2,65 mm, 

resultando numa tensão de 565 MPa, conforme Figura 3, e em um coeficiente de segurança aceitável 

de 1,47.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após a obtenção dos dados gerados pelo software, verificando a necessidade de aumentar a espessura 

do tubo da bandeja superior e inserir um terminal rotular mais robusto, foi sugerido à equipe uma 

análise de viabilidade das modificações. Outros fatores a serem considerados em estudos futuros são a 

análise de componentes de forças laterais e longitudinais, e também o estudo do amortecimento 

causado pelo pneu do veículo Baja. 

 

REFERÊNCIAS: 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1 - Veículo Baja e a suspensão analisada. 

 

  

(a)                                                                                      (b) 

Figura 2 - Tensões geradas pela simulação (pontos críticos em vermelho). 
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Figura 3 - Tensões geradas após substituição por tubo de 2,65 mm de espessura. 
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ESTUDO DA MELHOR COMBINAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS 
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CO-AUTORES: Prof. Dr. Marcio Walber 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Airton Consalter  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A maior parte de todos os produtos industrializados em alguma de suas etapas de fabricação passam 

por um processo de usinagem. Os processos de usinagem aplicam-se a todos os processos de fabricação 

onde ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco, e seu estudo baseia-se na mecânica (atrito, 

deformação), na termodinâmica (calor) e nas propriedades dos materiais. A usinagem também se divide 

em processos convencionais e não convencionais. A eletroerosão, faz parte dos processos não 

convencionais e tem extrema importância na usinagem de materiais duros e para fabricação de peças 

com geometrias complexas, pois, por outros processos isto se torna inviável (LONDERO, 2014). Observa-

se o potencial do processo de eletroerosão, em usinagem de materiais com difícil usinabilidade por 

métodos convencionais. Com isso, o presente trabalho busca uma otimização nos parâmetros, para isso, 

analisam-se as taxas de remoção de material e as rugosidades obtidas com a variação dos parâmetros. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A possibilidade de controle sobre as cargas elétricas, pré-determina, pontos de remoção de material, 

aproximando um eletrodo ferramenta de um eletrodo peça, com suas polaridades diferentes. Entre 

ambos, é utilizado um fluído dielétrico, por exemplo, óleos hidrocarbonetos (querosene) e água 
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deionizada. A distância entre o eletrodo e a peça é denominada GAP, é nesta região que a faísca ocorre 

(SANTOS, 2010). 

 A partir do delineamento de experimentos DOE, pôde-se apresentar a escolha dos ensaios, juntamente 

com o intervalo adotado entre os parâmetros variáveis. De acordo com a revisão bibliográfica, a variação 

de diferentes tipos de fluidos dielétricos tem pouca influência na rugosidade e na taxa de remoção de 

material. Por este motivo, apenas uma composição a base de hidrocarbonetos vem a ser utilizada nesta 

usinagem. O eletrodo-peça é o outro parâmetro fixo.  

A pesquisa engloba seis parâmetros variáveis, que afetam de forma direta os resultados de 

eletroerosão, desta forma a tensão, corrente, tempo de onda ligado, tempo de onda desligado, tipo de 

eletrodo-ferramenta e polaridade, vem a ser analisadas de forma que, a usinagem adotada 

(acabamento) seja conseguida. A realização dos ensaios será em uma máquina de eletroerosão modelo 

AgieCharmilles SP 1U, que se encontra no centro de mecânica de precisão do planalto médio (CMPP), 

no laboratório de usinagem da Universidade de Passo Fundo. Toda organização e coleta de dados vem 

a ser realizada com auxílio de software Minitab19. Assim pode-se obter uma combinação homogênea 

entre todos os parâmetros variáveis, o que facilita na compreensão e análise dos resultados. Para que 

não ocorra interferência devido ao desgaste do eletrodo-ferramenta, um faceamento de 0,2 mm será 

realizado após cada ensaio, outro ponto importante selecionado, é a profundidade da usinagem. De 

acordo com as referências bibliográficas, para uma garantia de uniformidade na coleta dos dados 0,5 

mm é uma medida admissível, não causa assim uma demanda de tempo excessiva a cada ensaio. 

 O planejamento DOE possibilita a escolha de diferentes métodos estatísticos, para a obtenção dos 

resultados esperados. Está pesquisa optou pelo método fatorial fracionado, pois qualquer outro modelo 

resultaria numa quantidade excessiva de ensaios, tornando a pesquisa inviável devido ao tempo e 

custos resultantes. E também a utilização de fatoriais fracionados está baseada na ideia de que alguns 

efeitos são esparsos, portanto quando há vários fatores, a probabilidade que apenas alguns fatores 

principais e interações de baixa ordem, venham a ter mais influência nas variáveis resposta (NEVES, 

2014). A partir de estudos realizados na revisão bibliográfica, adotou-se um limite superior e um limite 

inferior para os parâmetros selecionados, com isso, o software forneceu um valor médio. Desta forma, 

já possibilitou a formação da matriz de planejamento dos ensaios e a quantidade de ensaios requerida. 

A Figura 1 em anexo apresenta o planejamento em forma de fluxograma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dentre todas as seis variáveis escolhidas para a pesquisa, apenas algumas irão apresentar uma variação 

considerável nos resultados finais. Existe também, uma probabilidade que hajam variáveis de aspecto 

negativo, ou seja, que tornam o processo ineficiente. Portanto, atingir eficiência na taxa de remoção de 

material e rugosidade em um regime de acabamento superficial, vem a ser menos complexa. 
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ANEXOS 

 

Figura 14: Fluxograma da pesquisa. 
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ORIENTADOR: Lucas Zavistanovicz 
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INTRODUÇÃO: 

A atividade de transporte é imprescindível para qualquer economia devido a maioria das atividades 

econômicas do país dependerem do transporte de bens e de pessoas. No Brasil, atualmente existe uma 

tendência de operação e logística para o transporte de cargas onde um caminhão trator é utilizado em 

linhas, que permitem o equipamento trabalhar com dois ou mais semirreboques (COAMO, 2019). 

Devido a essa utilização dos equipamentos, os dispositivos auxiliares que permitem o desacoplamento 

e acoplamento do semirreboque se tornam mais importantes, é o caso do dispositivo de levantamento. 

Dessa maneira o estudo de um dispositivo de levantamento para semirreboques acionado por um 

motor torna-se fundamental para encontrar novas formas de facilitar e dar maior segurança as 

operações de engaste e desengate dos semirreboques. Apresenta-se no trabalho o conceito de um 

dispositivo para acionar o aparelho de levantamento do semirreboque, permitindo que o operador 

regule sua altura sem esforços. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho tem como objetivo projetar um sistema de acionamento hidráulico para 

dispositivos de levantamento mecânicos. Os dispositivos de levantamento, conhecidos também como 

pés de apoio, são utilizados em implementos semirreboque para regular a altura do implemento nas 

operações de engate e desengate. Foi realizada a revisão bibliográfica sobre dispositivos de 
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levantamento mecânicos, aparelhos de levantamento, sistemas hidráulicos, implementos rodoviário, 

patentes e metodologia de projeto, com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo trabalho. Para 

o trabalho, foi escolhido a metodologia de desenvolvimento de projetos, sendo utilizado o método de 

Pahl et al. (2005).  

O semirreboque é um implemento rodoviário que necessita da tração externa para se movimentar 

sendo realizada através de um caminhão trator. Este implemento pode conter de um a três eixos e não 

permanece em equilíbrio por conta própria, necessita estar engatado ao caminhão trator ou escorado 

através do dispositivo de levantamento.  

Seguindo a metodologia de Paul et. al. (2005) o projeto de produtos tem suas principais atividades 

divididas em quatro fases, sendo essas definidas pelo autor como o esclarecimento da tarefa, o método 

de concepção, anteprojeto e para finalizar o detalhamento do produto. O desenvolvimento do trabalho 

teve início no esclarecimento da tarefa, nesta etapa elaborou-se uma lista dos principais requisitos para 

melhor organizar a sequência do projeto e garantir que seja dado a devida atenção para a escolha do 

sistema e projeto do equipamento de forma correta.  Com essa lista serão levadas as especificações 

para o desenvolvimento posterior do projeto. Na sequência, o trabalho parte para o projeto conceitual 

onde foi definida a função global do equipamento, as variantes da solução e definindo o conceito da 

variante final.  

O anteprojeto foi realizado de acordo com os requisitos estabelecidos nos capítulos anteriores e as 

informações obtidas no decorrer do embasamento teórico, neste capítulo é apresentado as avaliações 

para a escolha do sistema de acionamento hidráulico do dispositivo de levantamento. Para o 

acionamento do dispositivo de levantamento foi escolhido o motor hidráulico que segundo Fialho 

(2011) trata-se de um equipamento atuador rotativo, sua função é transformar energia hidráulica em 

energia mecânica de rotação. Para acionar o motor hidráulico foi escolhida uma central eletro hidráulica 

segundo a fabricante Binotto (2020), são bombas hidráulicas alimentadas pela bateria do implemento 

onde a mesma é instalada. Para acionar o equipamento o operador utilizara uma botoeira ligada a 

central eletro hidráulica que acionara o fluxo de óleo para o motor hidráulico, o motor é preso ao eixo 

acionador do aparelho de levantamento mecânico. O suporte do motor permite que o mesmo 

movimente junto com o eixo para selecionar as velocidades do aparelho de levantamento. O 

equipamento pode ser visualizado na figura 1 do anexo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao final da aplicação completa da metodologia de Pahl et al. (2005), conseguiu-se um dispositivo 

conforme o proposto no decorrer do trabalho.   Esse dispositivo de levantamento mecânico será 

acionado através do torque de um motor hidráulico, permitindo que o operador realize o ajuste da 

altura do semirreboque com facilidade e segurança, possibilitando o acoplamento e desacoplamento 

do caminhão trator.  
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ANEXOS 

Figura 15-Configuração do dispositivo de levantamento com acionamento hidráulico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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INTRODUÇÃO: 

Empresas do setor elétrico fazem uso de softwares CAD 2D na elaboração de projetos de subestações 

de energia elétrica. Porém, tal método tem se mostrado obsoleto, devido à dificuldade de visualização 

e compreensão dos projetos, bem como das interferências que podem surgir entre os diversos sistemas 

envolvidos. Assim, buscando solucionar tais adversidades, melhorar a comunicação e qualidade do 

projeto de forma a facilitar o fluxo informacional, sugeriu-se o uso da metodologia BIM. 

Um dos softwares que utiliza tecnologia BIM, é o Revit Architecture Autodesk®️, segundo Lima (2016, p. 

23) é uma ferramenta que utiliza de um novo conceito, fazendo com que se projete construções de uma 

nova maneira, não mais desenhando vistas 2D de um projeto, mas sim desenvolvendo um projeto 3D 

virtualmente. Assim, é possível projetar o terreno, edificações, equipamentos e cabos de subestações 

elétricas. Neste será destacado o desenvolvimento de uma chave seccionadora de dupla abertura lateral 

de 138KV. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

A aplicação da tecnologia BIM – Building Information Modeling – é necessária para se obter melhores 
resultados na etapa de planejamento e execução de um projeto. De acordo com Azevedo (2019), o BIM, 
engloba as multidisciplinas de um projeto em um único modelo, influenciando assim a concepção do 
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projeto e na tomada de decisões. A sua funcionabilidade e apresentação de um modelo consistente com 
informações das etapas de projeto, faz com que o BIM, reduza os custos e fornece aos engenheiros 
procedimentos de projeto com a máxima eficiência, sem desistir da maior segurança em relação à 
informação gerada (ALMEIDA, 2015). 

O estudo presente utiliza a tecnologia BIM na modelagem de famílias, com ajuda de parâmetros para a 
criação de equipamentos de subestações de energia elétrica, através do Projeto de Pesquisa em 
Modelamento 3D - BIM, no LINTEC - UPF. Em um projeto de equipamento, no software comercial Revit 
(Figura 01), há subdivisões com famílias de diferentes parâmetros, que fazem a composição final do 
modelamento 3D. 

As famílias, de acordo com Lima (2016, p. 45), é a união de objetos do mesmo tipo com os mesmos 
parâmetros e comportamentos. Existem famílias de paredes, telhados, mobiliários, etc., que no 
software comercial Revit, podem ser criadas e modificadas sem a utilização de um programa adicional, 
é necessário somente o conhecimento sobre modelagem e parametria. Todos os componentes que um 
projeto compreende, podem ser classificados dessa forma. 

Nos projetos de equipamentos, destacam-se famílias de isoladores (Figura 05), pilares (Figura 02), vigas 
(Figura 03), cabos, pisos, paredes, conectores, etc. Estas famílias carregam parâmetros, como por 
exemplo, dimensões, material e até mesmo podem identificar o preço por peça. Para a projeção de uma 
chave seccionadora de abertura lateral (Figura 01), utiliza-se famílias de pilares de concreto, vigas 
metálicas, base de isoladores metálicos (Figura 04) e isoladores de cerâmica (Figura 05).  

Para a montagem de uma chave seccionadora de abertura lateral, inicialmente, é necessário a 
identificação da posição dos pilares, observando a distância entre eles e suas alturas. Após isso, é feita 
colocação das vigas sobre estes pilares, seguindo as dimensões mostradas nas plantas baixas e cortes 
dos desenhos CAD. Posteriormente, são alocadas as bases dos isoladores seguidas dos isoladores. O 
posicionamento e quantidade destes pode variar de acordo com cada chave seccionadora. Depois de 
posicionados os isoladores, então, é feita a colocação das chaves em si, utilizando família de cabos. Em 
alguns casos ainda podem existir as caixas de comando, que são fixadas de formas variadas, 
dependendo de cada equipamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante dos resultados obtidos até o momento, percebe-se o aumento de eficácia ao se trabalhar com 

BIM, destacando o fato de que a ferramenta Revit, não permite a continuidade do projeto na presença 

de interferências. A metodologia de modelagem de equipamentos 2D para Softwares BIM, inovou a 

etapa de projeto, uma vez que, evita problemas e conflitos durante a fase mais importante: a projetual. 
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ANEXOS 

Figura 01: Chave Seccionadora    Figura 02: 
de Dupla Abertura Lateral c/LT    Localização dos pilares de concreto 

  Figura 03:      Figura 04: 
Localização das vigas de metal    Localização das bases dos isoladores 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: 

Localização dos isoladores 
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INTRODUÇÃO: 

Todos os anos mais de 270 mil pedestres perdem suas vidas nas vias públicas ao redor do mundo, 

constituindo 22% de todas as mortes no trânsito, OMS (2013). No Brasil, segundo a Polícia Rodoviária 

Federal (2020), os acidentes com pedestres em rodovias chegam a aproximadamente 40 mil 

anualmente, e esse número manteve-se linear nos últimos anos. Com isso, faz-se necessário a 

implantação de soluções que visem diminuir os acidentes e mortes com os pedestres, além de 

proporcionar conforto e maior segurança em seus trajetos diários. Assim, com as características 

apresentadas no trecho da BR-285 em frente ao Campus I da UPF (Figura 1), além de referências de 

obras já existentes que visam ampliar a segurança de pedestres, foi formulado as principais alternativas, 

as quais são mais propensas e possíveis de conseguir-se atingir resultados satisfatórios. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Começando pela a implantação de semáforos, Coelho e Freitas (2008), explicam que o semáforo 

instalado corretamente, propicia a diminuição de acidentes e o maior conforto de veículos e pedestres. 

No caso do trecho em estudo da BR-285, essa alternativa para ser eficaz para o pedestre, seria 

necessário posicionar os semáforos próximo as linhas de desejo do pedestre (seguimento onde a 

travessia de pedestres é intensa), para que então, os mesmos não venham a atravessar em outro ponto 
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e assim inutilizar o semáforo. Ademais, com a implantação de semáforos devem-se prever medidas para 

não prejudicar o fluxo do tráfego de veículos o qual é intensificado em horários de aula no Campus I. 

Outra solução recorrente para evitar acidentes com pedestres é a pintura de faixas de travessia, a qual 

indica um ponto mais apropriado para o pedestre atravessar para o outro lado da pista. Para o cenário 

apresentado em frente ao Campus I para que as faixas de travessia se tornem eficazes para o pedestre, 

seria necessária sua posição próxima às linhas de desejo, como descrito para semáforos, além disso, 

seria fundamental haver um grande número de faixas de pedestres ao longo do trecho, para atender os 

pedestres que vêm de diferentes pontos da rodovia. 

Diferente das soluções citadas anteriormente, a terceira seria a implantação de uma passarela em frente 

ao pórtico do Campus I. Gold e Wright (2000) relatam em seu trabalho que no caso de uma passarela 

bem projetada e localizada, pode eliminar pelo menos um atropelamento fatal e vários não fatais por 

ano, e à medida que os fluxos de pedestres aumentam com o tempo, o número anual de 

atropelamentos evitados também aumentará.  

Contudo, com a relutância do pedestre em utilizar a passarela e para que seus benefícios de segurança 

sejam alcançados, é importante levar em consideração os apontamentos citados por Franco (2015), na 

hora de construir uma passarela, como ter uma distância não muito superior ao percurso que o pedestre 

faria a pé, ter boa iluminação, cobertura, elevadores na entra e saída, além de ser atrativa para os 

pedestres.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Analisado as demandas do trecho em estudo, as propostas de soluções para priorizar a segurança do 

pedestre e também evitar o congestionamento do trânsito no local, a alternativa de implantação de 

uma passarela em frente ao pórtico se torna mais atrativa, já que uma passarela irá fazer a separação 

total do confronto pedestre/veículo reduzindo completamente qualquer acidente no trecho.    

 

REFERÊNCIAS: 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):      

 

 

ANEXOS 

    Figura 1: Localização do trecho analisado. 

 
Fonte: Próprio autor, com imagens adaptadas do Google imagens, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROPOSTA DE TRAVESSIA SEGURA DE PEDESTRES  

NO ENTORNO DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE DE  

PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maurício Genari  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Eliara Riasyk Porto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A falta de medidas para a redução dos conflitos entre pedestres e veículos em rodovias situadas em 

áreas urbanas ainda é evidente em várias partes do Brasil. Atualmente os acidentes em rodovias 

configuram uma das principais causas de morte no país, sendo que, o atropelamento é conceituado 

como sendo o mais grave. Na cidade de Passo Fundo, especificamente no entorno do Campos I da 

Universidade de Passo Fundo, observou-se, nos últimos anos, um aumento da circulação de veículos e 

pedestres com destino à universidade, ou para o acesso de comércio e serviços disponibilizados nessa 

área, bem como, o crescimento populacional e aumento no número de construções nessa mesma 

região. Compreendendo que a travessia de pedestres em rodovias pode trazer grande risco à segurança 

dos usuários, visou-se recomendar um traçado para a implantação de um parque linear elevado, o qual 

prioriza a segurança do pedestre, além de não interferir no fluxo veicular da rodovia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para Franco (2015), um parque linear elevado originalmente possui a função de conectar lugares. No 

caso, quando ele se encontra sobre a rodovia seu objetivo vai além da função inicial, ele não irá apenas 

fazer a conexão, mas também a separação física do intenso fluxo de pedestres e de veículos, eliminando 

os possíveis conflitos entre eles. Deste modo, protegendo 100% o pedestre contra o risco de acidentes 

e possibilitando que a rodovia trabalhe sem paralisação na sua função expressa. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
6

8
4

 

Assim sendo, dados da Policia Rodoviária Federal (2020), mostraram que nos últimos cinco anos houve 

um aumento no número de atropelamentos e engavetamentos na BR-285 (280% na média do período) 

entre os quilômetros 290 a 295 (trecho localizado em frente ao Campus I da UPF), entretanto outras 

categorias de acidentes tiveram uma redução para esse mesmo trecho (20% na média do período). 

Um dos possíveis fatores que levam ao aumento desses acidentes é o aumento populacional nessa 

região. Informações do IBGE, mostram dados dos dois setores censitários que circundam o Campus I da 

UPF, os quais possuíam uma população de aproximadamente 20 mil habitantes em 2010 e em 2019 

esse número chegou a quase 22 mil habitantes, ou seja, um aumento de quase 10% em nove anos. Além 

disso, foi realizado um levantamento do aumento das construções no raio de 1km do pórtico do Campus 

I da UPF, o qual registrou-se uma área de 1.090.661,00m² de espaços vazios em 2004, já em 2020 esse 

valor caiu para 652.951,00m², o que representa um aumento de 40,13% em construções nessa região. 

Cabe destacar ainda, que esse aumento de área construída não é maior pois, nessa região há grandes 

áreas de preservação permanente, as quais não podem receber construções. 

A Abraspe 2000, recomenda que os parques lineares urbanos devem se localizar nos pontos em que os 

pedestres buscam cruzar a via com mais frequência. É necessário que se analise, portanto, a 

proximidade de interseções de vias, pontos de ônibus e locais com intenso fluxo de pessoas, como 

escolas, universidades, hospitais, centros comerciais, etc. 

No caso do trecho do entorno do Campus I, para que o parque linear elevado seja eficiente na redução 

de acidentes com pedestres e também beneficie um maior número de pessoas, faz-se necessário que 

seus acessos estejam em locais estratégicos, que seu trajeto proporcione um caminho não muito 

superior ao usual pelo pedestre, que seja confortável e acessível, além de ser um local seguro e limpo. 

Considerando tais elementos, a Figura 1 traz a sugestão de traçado para a localização do parque linear 

elevado o qual tem seu início no Campus I da UPF passando por cima da malha viária, ele segue fazendo 

a conexão dos Bairros São José e Petrópolis, passa pela Avenida Brasil, a qual igualmente a BR-285 possui 

um alto fluxo de veículos e pedestres, os quais também serão beneficiados. O traçado finaliza próximo 

a Faculdade IDEAU, fazendo a conexão a um parque linear em nível já existente na Rua Rui Barbosa.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim, como o Campus I da UPF é um empreendimento urbano comunitário, o parque linear 

elevado mostra-se uma solução plausível, pois permitiria conectar o Campus I com a comunidade que 

o circunda e manter o pedestre seguro contra acidentes com veículos. Ainda, o parque linear com o 

traçado proposto, possui características favoráveis para promover a mobilidade urbana sustentável 

dessa região, além de outros benefícios. 

 

REFERÊNCIAS: 
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IBGE: População estimada. [S. l.], 1 dez. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-

estados/rs/passo-fundo.html>. Acesso em: 13 jul. 2020. 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (Brasil). Dados Abertos: Acidentes. In: PRF. [S. l.], 6 jun. 2020. Disponível 

em: <https://portal.prf.gov.br/dados-abertos-acidentes>. Acesso em: 28 abr. 2020.     

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):     

 

ANEXOS 

Figura 1 - Localização do traçado de um parque linear elevado no entorno do Campus I da UPF. 

 
Fonte: Próprio autor com auxílio do Google Earth Pro 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

PROPOSTA DE UM LOTEAMENTO URBANO VISANDO A 

AGRICULTURA FAMILIAR COMO ELEMENTO DE PROJETO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Narhida Felini Dorneles 

COAUTORES: Ana Carolina Petry, Gabriela Land, Livian Katerine Zaparolli 

ORIENTADOR: Carla Portal Vasconcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O setor agrícola é um dos principais pilares da economia brasileira, com grande índice de exportações, 

esteve sempre passando por diversos ciclos ao longo da história do país. 

A agricultura familiar, por sua vez, está na grande produção de alimentos que, na maioria dos casos, não 

são direcionados ao mercado externo. Esta forma de agricultura é geralmente orgânica, com pouco uso 

de agrotóxicos e não há a substituição do trabalhador do campo por maquinários. 

Partindo do conceito de pluralidade, a proposta do novo loteamento urbano, visa principalmente, a 

utilização da agricultura familiar como elemento de projeto, consistindo em um novo ciclo dentro da 

nova malha urbana, agregando o setor primário da economia com os demais setores essenciais para o 

funcionamento da cidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o intuíto de valorizar a agricultura familiar e incentivar a permanência do jovem no ramo agrícola, 

esse loteamento foi planejado com diversas possibilidades de desenvolveimento para os moradores. 

Contando com estufas coletivas e feiras orgânicas, produção hidropônica, avançado centro de pesquisa, 

escola politécnica e campo esperimental, estimulando dessa forma os moradores a produzir num meio 

urbano o que era gerado no campo. 

Além da ênfase em agricultura esse projeto pretende trazer mais qualidade  de vida aos moradores de 

diversas formas, tendo uma ampla área arborizada, transporte coletivo de qualidade, extensa ciclovia 
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que abrange diversos locais, reflorestamento de áreas degradadas, implantação de parques, eco 

parque, jardim botânico e o principal foco que era conciliar a tecnologia com a natureza. 

O loteamento foi dividido em duas principais zonas, uma residencial com edificações de até 2 

pavimentos, e uma zona mista que conta com quadras do tipo "envelope", com edifícios de até 4 

pavimentos, onde o primeiro pavimento é destinado para o setor comercial e restante para moradia. A 

zona de preservação permanente (APP) segue as leis previstas na legislação brasileira, assim nenhuma 

edificação poderá ser construída ou vegetação retirada. 

Ele é cortado por 2 vias arteriais (Leste - Oeste; e Norte - Sul), que se interseccionam através de uma 

grande rótula. O fluxo de ônibus foi distribuído entre as vias coletoras e arteriais, possibilitando áreas 

de estacionamento rápidas que incentivam o comércio local. Assim como, para suprir a demanda de 

vagas, foram criados estacionamentos subterrâneos ao longo das principais vias. 

Os equipamentos urbanos (EMEI, EMEF, Escolas de 2° grau, e UBS) foram calculados conforme os raios 

de abrangência necessários e distribuídos pelo loteamento conforme a demanda da população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Devido ao acelerado crescimento populacional, torna-se cada vez mais importante a criação de cidades 

planejadas. Tornando possível minimizar os impactos ambientais, os problemas de mobilidade urbana 

e as ilhas de calor, aumentando a qualidade de vida. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONCEITO DE UM SISTEMA PARA REMOÇÃO DE ÁGUA EM 

QUADRAS DE TÊNIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nereu Bison  

ORIENTADOR: Professor Dr. Márcio Walber  

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O tênis é um esporte muito valorizado e que vem ganhando adeptos, o qual, pode ser praticado em 

quadras de cimento, grama ou saibro, sendo que o piso de saibro é o mais popular no Brasil, já que 

propicia menor desgaste ao corpo do atleta e também do equipamento utilizado. Segundo Carvalho 

(2015) existem cerca de dez mil quadras distribuídas pelo Brasil e onze mil jogadores federados em 

federações estaduais e nacional. 

Nas quadras com superfície de saibro não cobertas encontrasse um grave problema, que são as chuvas, 

pois apesar de precisarem de uma certa quantidade de umidade, não podem ficar com água acumulada 

para a prática do esporte. Isso se dá pelo fato que, o piso sofrerá um desgaste prematuro, criação de 

ondulações além de risco de lesões. 

Desta maneira, este trabalho busca desenvolver um sistema através de um projeto mecânico, capaz de 

remover a água acumulada neste modelo de quadra, possibilitando a diminuição do tempo em que o 

piso não apresenta condições de jogo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento do sistema de remoção de água acumulada em quadras de tênis, será feito uma 

divisão em quatro etapas. Com a utilização destas etapas, busca-se a determinação correta para 

desenvolvimento da tarefa e atendimento do conceito proposto. A sequência de desenvolvimento 

obedecerá ao método de desenvolvimento proposto por Pahl et al. (2005), através de 4 fases propostas 
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para realização de projeto de produtos, sendo que para a obtenção do conceito será necessário o 

cumprimento das duas primeiras fases, sendo elas planejamento do produto e conceito do produto. 

O equipamento a ser desenvolvido deve ser capaz de realizar a remoção das poças de água da quadra, 

além de bombear a mesma para um ponto desejado pelo usuário. Para isso é necessário a realização de 

um projeto de baixo custo, seguro, e de boa eficiência.  

Para alcançar as características citadas no parágrafo anterior, será necessária uma análise sobre o 

acúmulo de água e algumas características da superfície nessas quadras de tênis, na qual foi possível 

visualizar a formação de poças após uma forte chuva, com cerca de dez litros de acúmulo de água. Além 

disso, constatou-se segundo Machado (2013), que o pó cerâmico utilizado em quadras de tênis, tem 

como granulometria máxima de 2,36 mm porém representa apenas 5 % do pó, o restante tem dimensão 

máxima de 1,18 mm e massa especifica de 1,122 kg/dm³. 

Tendo em vista a análise descrita, se dará início a metodologia de desenvolvimento, sendo necessário a 

utilização de algumas ferramentas, como a elaboração de uma lista de requisitos baseada na linha 

mestra proposta por Pahl et al. (2005), que deve conter algumas características principais classificadas 

em exigência ou desejo. Após, inicia-se a fase de concepção na qual determina-se a estrutura de 

funções, estabelecendo a função global e as subfunções principais e secundárias, sendo necessário a 

listagem de algumas soluções para cada subfunção, para posterior avaliação e seleção das que mais 

satisfazem os requisitos.   

Por último, combinam-se as soluções de cada subfunção para formar duas alternativas, as quais devem 

passar por uma última triagem que definira a alternativa que mais se adequa aos requisitos de projeto. 

Dessa forma, foi possível chegar a um esboço do conceito apresentado no Anexo 1, que conta com um 

chassi tubular, regulagem de altura, bateria, rodas, bocal e um sistema de sucção, sendo que, para o 

equipamento funcionar é necessário inserir o bocal na poça de água acionando o sistema de sucção, 

assim a água será  removida da quadra.  

Com a conclusão desta etapa, se encerra o desenvolvimento do conceito, o qual buscou avaliar diversas 

possibilidades de solução respeitando o procedimento metodológico proposto para o desenvolvimento 

do projeto conceitual. Com isso, foi possível produzir uma estrutura de funcionamento adequada 

através da combinação dos seus princípios e suas avaliações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este projeto teve como principal objetivo desenvolver o conceito de um equipamento capaz de remover 

água acumulada em quadras de tênis. Para tal, foi necessário estudar métodos de remoção de água em 

locais alagados ou com presença de água. Além de seguir uma metodologia para desenvolvimento de 

projetos, essencial para o andamento do projeto. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Esboço 3D do conceito desenvolvido. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE UMA MÁQUINA DE PRÉ-LIMPEZA PLANTA DE 

GRANULAÇÃO DE ENXOFRE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pedro Henrique Poggio Lucion 

COAUTORES: Marcio Walber 

ORIENTADOR: Leandro Dóro Tagliari  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto de uma máquina de pré-limpeza, 

dentro de um processo de granulação de enxofre. Este equipamento tem função remover partículas 

acima de 4,0 mm de diâmetro, constando na Instrução Normativa MAPA 5/2007, e ter uma capacidade 

mínima de produção de 3 toneladas por hora. A finalidade, deste relatório é desenvolver um 

equipamento que atenda todas as necessidades da empresa, sendo baixo custo, durabilidade alta e 

apresentando uma eficiência de 95%. Para a realização do mesmo, irá executar-se cálculos de 

dimensionamento, modelamento em 3D, análise de materiais, levantamentos de custos e por último 

uma analise de viabilidade do projeto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O produto desenvolvido neste projeto não será produzido em grande escala, por isso optou-se por usar 

a metodologia proposta por Löbach (2001), por melhor se adequar a estes tipos de projeto. 

Primeiramente será feita a coleta e análise das informações acerca do assunto, para obter clareza do 

problema. Após, na fase de geração da solução serão definidas algumas configurações de peneiras e os 

ensaios possíveis de serem executados. Na fase seguinte, a avaliação das soluções vai eleger a que 

atende melhor as necessidades propostas, a partir dessa solução começa a fase de esboços e projeto 

conceitual, onde um modelo em 3D será gerado. 

Löbach (2001) separa o estudo em quatro procedimentos, sendo primeiro a parte de preparação, onde 

é realizado um esclarecimento da tarefa e a avaliação do problema quanto à sua real necessidade. A 
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segunda etapa é a fase geração, no qual é feita a fase de geração de alternativas para solucionar o 

presente problema, sendo esta a fase criativa do processo. Seguindo para a terceira etapa do processo 

entramos na fase de avaliação, em qual é realizado a avalição das alternativas propostas na fase 

anterior, é realizado um cruzamento de dados para descobrir a melhor alternativa. A última etapa é a 

fase de realização, onde ocorrerá a materialização da solução escolhida, revista e aperfeiçoada. Após 

todos esses procedimentos será gerado um modelo em 3D, ocorrerá a especificação das caraterísticas 

e a determinação da estrutura, dimensão e demais detalhes. 

Nos resultados parciais da fase de preparação, foi desenvolvido uma análise comparativa de produtos 

encontrados no mercado, onde percebe-se que para produtos com uma umidade mais elevada em sua 

grande maioria, são utilizadas máquinas com cilindros giratórios que removem as impurezas. Após foi 

realizado o ensaio de dureza do produto, para descobrir se a melhor técnica de peneiramento seria a 

de rotação ou a de vibração, com isso utilizamos o durômetro, na qual a dureza do grão não atingiu a o 

mínimo de capacidade do equipamento de 0,85kgf. Também foi executado o cálculo de área da peneira, 

de acordo com a fórmula estabelecida por Milman (2002), então foi descoberto que para produzir 3 t/h 

a área da peneira será de 2,04m², como a empresa já comentou, pretende realizar um aumento de 

produtividade, realizou-se outro estudo para atingir uma maior produção, logo com uma área de 5m² 

assim atingindo uma produção de 7,35 t/h. Então realizou-se uma lista de requisitos do projeto 

conforme a empresa requisitou, nesta contando alguns dados de maior geometria, cinemática do 

movimento, possíveis materiais aplicáveis e a produção por hora. Nos resultados da fase de geração, 

criou-se alguns esboços a mão livre para determinar a melhor possibilidade equipamento, a partir 

destes esboços iniciais, um modelo em 3D começa a ser gerado, para assim sendo possível a otimização 

na geração de alternativas. A figura 01 do anexo mostra um modelo da possível alternativa de 

configuração da máquina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após todas essas etapas, encontra-se a melhor possibilidade, na qual percebe-se que é uma máquina 

de pré-limpeza com movimento de rotação, pois é notado que o produto possui uma dureza baixa, 

assim se aplicarmos um movimento de vibração, poderá ocorrer a possibilidade de o grão perder a sua 

granulação ou seja se desfazendo. Por esse motivo iremos desenvolver uma máquina com movimentos 

rotativos. 

 

REFERÊNCIAS: 

LÖBACH, B. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. s. l.: Edgar Blücher, 

2001. 

MILMAN, Mário José. Equipamentos para pré-processamento de grãos. Pelotas: UFPel, 2002. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução Normativa MAPA 5/2007. 

Brasília, 2007. 
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ANEXOS: 

 

Figura 01 – Máquina de pré-limpeza 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REALIDADE AUMENTADA CONTRIBUI NO ENSINO EM MEIO 

ACADÊMICO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafaela Vicenzi Pagnussat  

COAUTORES: Simone Fiori, Vera Maria Cartana Fernandes. 

ORIENTADOR: Vinícius Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O avanço tecnológico está cada vez mais presente na vida de todos. Para o meio acadêmico, é 

importante usufruir dessas tecnologias no auxílio à explanação do conteúdo, durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Um exemplo é a possiblidade de utilizar a tecnologia da realidade aumentada. 

Há diversos aplicativos de celular que possibilitam a visualização em realidade aumentada de ilustrações 

de diversas possibilidades criadas em softwares específicos.  

Diante disso, se busca apresentar a importância e alguns benefícios da utilização desses aplicativos no 

meio acadêmico, com foco em sistemas prediais hidrossanitários. É necessário apresentar o 

funcionamento desses sistemas de forma visual e demonstrativa, com modelos aumentados, desde o 

início da graduação para o melhor entendimento e aproveitamento das disciplinas futuras do assunto. 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo Lopes et al. (2019), a realidade aumentada (RA) pode ser usada na educação em diversas áreas, 

pois auxilia na compreensão dos conteúdos ensinados e motiva os estudantes, tende a estimular a 

habilidade e tornar as aulas mais vivas. Com isso, a proposta vislumbra desenvolver materiais e métodos 

didáticos que contribuam com um ambiente de ensino mais ativo durante as aulas ministradas no CETEC 

– UPF (Centro Tecnológico de Engenharia Civil, Ambiental e Arquitetura) para os cursos de Engenharia 

Civil e Arquitetura e Urbanismo na disciplina de sistemas prediais. Atualmente estão disponíveis 

aplicativos que fazem a leitura de projetos para a RA, como o Expeditions, Augin, ARToolKit, entre 

outros. Foi definida a utilização do aplicativo Augin, por ser de fácil manuseio e por ser de 

desenvolvimento nacional. Ele permite que os estudantes tenham na palma da mão uma ferramenta 
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avançada. Porém exige que o celular tenha algumas tecnologias mais recebem para o melhor 

funcionamento, caso isso não seja possível, o mesmo aplicativo fornece um QR Code (Alvo Padrão) 

como base para a projeção dos modelos. Foram desenvolvidos modelos de projetos hidrossanitários 

com diferentes possibilidades, distribuições dos aparelhos e dos tubos e de quantidade de pavimentos, 

conforme exemplo nas Figuras 1 e 2. Esses modelos foram criados no software Revit, mas podem ser 

desenvolvidos no QiBuilder e Eberick, da empresa AltoQi, que são disponibilizados para uso dos 

estudantes da UPF, todos são softwares que tem o plugin necessário para obter os modelos em 

extensão lida pelo Augin. 

A possibilidade de utilizar a RA no meio acadêmico, contribui com a troca de conhecimentos entre 

professores e acadêmicos. Pode ser aliado ao conhecimento teórico, facilitando o entendimento, pois 

permite que os estudantes interajam com os sistemas de forma mais ativa e efetiva durante as aulas de 

sistemas prediais relacionados à projetos hidrossanitários. Essa ideia foi aplicada na disciplina de 

sistemas prediais I para o curso de Engenharia Civil. Percebeu-se que houve contribuição no 

entendimento do conteúdo teórico, mais interesse e participação dos acadêmicos. Os mesmos puderam 

observar algumas possibilidades e detalhes que foram abordados na teoria da disciplina. Isso não era 

possível anteriormente devido às grandes dimensões reais de projetos hidrossanitários. Além de 

contribuir na aprendizagem dos acadêmicos, a RA pode ser usada pelos futuros profissionais nas 

apresentações de projetos, entre outras possibilidades, reduzindo o consumo de impressão em papel, 

usado atualmente. Na situação atual de pandemia, a RA é uma ferramenta a mais a disposição, que 

contribui para a interação entre os acadêmicos com os conteúdos, permitindo uma experiência prática. 

Por isso se pretende ampliar o uso dessa tecnologia, permitindo que os próprios estudantes 

desenvolvam os modelos nos softwares disponíveis e posteriormente exportando para um aplicativo de 

RA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É importante usufruir das tecnologias que existem para o auxílio à aprendizagem. Na área de sistemas 

prediais, a realidade aumentada, permite que os sistemas sejam compatibilizados e inspecionado em 

tamanho real na tela do celular. Isso contribui na formação e desenvolvimento de profissionais, em 

especial aos acadêmicos em tempo de pandemiadas, pois permite contato mais próximo e real com o 

conteúdo, levando o laboratório para dentro das suas casas. 

 

REFERÊNCIAS: 

LOPES, L. M. D. et al. INOVAÇÕES EDUCACIONAIS COM O USO DA REALIDADE AUMENTADA: Uma 

Revisão Sistemática. EDUCAÇÃO EM REVISTA (ONLINE), v. 35, p. 1-33, 2019. 
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ANEXOS 

Figura 16 - Exemplo de um Modelo em Realidade Aumentada. 

 

Fonte: Os Autores (2020). 
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Figura 2 – Exemplo de um Modelo em Realidade Aumentada. 

 

Fonte: Os Autores (2020). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRANSFORMAÇÃO DE UM SENSOR PARA SMART SENSOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafael Gustavo Panizzon. 

ORIENTADOR: Marcelo Trindade Rebonatto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Tecnologias de sensores estão sendo cada vez mais requisitadas no mercado e diariamente novos 

produtos são lançados. Sensores são usados em diversos setores tecnológicos ao redor do mundo, como 

por exemplo, na área da medicina, agricultura de precisão, monitoramento ambiental, entre outras. 

(Times, 2019)   

Com a constante evolução dos computadores e miniaturização dos mesmos nos últimos anos, criou-se 

uma base de transição para um novo estágio de desenvolvimento tecnológico. Novos produtos que 

trabalhem de maneira autônoma e sejam capazes de realizar determinada tarefa de forma eficiente, 

muitas das vezes, com a mínima interação do usuário. 

A proposta deste trabalho será modificar um sensor de corrente alternada transformando-o em um 

smart sensor. O sensor que utilizarei será um sensor não invasivo de corrente alternada. O material do 

sensor é de ferromagnético, um material sensível ao campo magnético produzido pela corrente do fio. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento deste trabalho, tomamos como ponto de partida a revisão bibliográfica da 

literatura, com objetivo de responder uma pergunta principal de pesquisa, o que define um “smart 

sensor”?  

Podemos encontrar diferentes conceitos para o termo sensor e também smart sensor. Não foi possível 

identificar um consenso na definição de tais termos, como existe com grandezas físicas por exemplo. 

Ao longo dos anos a interpretação de tais conceitos vai mudando de acordo com as novas tecnologias 

e introdução de novos componentes.  
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Foi possível verificar por meio de publicações do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 

O IEEE é uma organização profissional de engenheiros eletricistas, engenheiros de computação, 

cientistas da computação, profissionais de telecomunicações entre diversos outros, dedicada ao avanço 

da tecnologia em benefício da sociedade. 

Foram analisadas 3 publicações do padrão 1451, que é padrão que descreve um conjunto de interfaces 

de comunicação para conectar transdutores, smart sensors ou atuadores a microprocessadores, 

sistemas de instrumentação e redes de controle. O objetivo dessa família de padrões, é permitir o 

acesso aos dados de sensores e transdutores por meio de um conjunto comum de interfaces 

independentemente de estarem conectados a sistemas de rede com ou sem fio. 

Em 1999, o conceito de sensor para IEEE era: “Um componente que fornece uma saída útil em resposta 

a um fenômeno físico, químico ou biológico. Esse componente já pode ter algum condicionamento de 

sinal associado a ele” (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999). 

Condicionamento de sinal envolve operações como amplificação, compensação, filtragem e 

normalização. Pode-se citar os exemplos utilizados pelo autor do documento: “detector de temperatura 

de resistência de platina, sensor de umidade com saída de tensão, sensor de luz com saída de 

frequência” (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999). 

Em um documento de 2006 o termo sensor teve outra interpretação, e nesse ano também é encontrado 

o termo smart sensor, a seguir respectivamente as definições de sensor e smart sensor: 

“Um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em um sinal elétrico” 

(Hochberg, 2006). “Uma versão de sensor de um transdutor inteligente” (Hochberg, 2006). 

Na literatura é muito abordado o termo transdutor, que algumas vezes é referido com o mesmo 

significado por alguns autores, porém o conceito é um pouco diferente e segundo Hochberg um 

transdutor é “um dispositivo capaz de converter energia de um domínio para outro, o dispositivo pode 

ser um sensor ou um atuador”, onde podemos notar que o transdutor e o sensor cumprem a mesma 

função, porém, o sensor nos resulta em um sinal de saída útil, como um sinal elétrico. Então se dá a 

definição de um transdutor inteligente que “deve fornecer funções além das necessárias para gerar a 

representação correta de uma grandeza detectada. Essa funcionalidade simplifica a integração do 

transdutor a uma rede de comunicação” (Hochberg, 2006). 

Podemos chegar a interpretação de que a combinação de transdutores e microprocessadores visa 

facilitar a inserção de um dispositivo, chamado de “sensor inteligente”, em uma rede de comunicação 

digital, diminuindo os esforços de configuração do mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nos últimos anos com o intensivo desenvolvimento de metrologias e técnicas de medição, resultou em 

diferentes tipos de sensores, com várias novas funcionalidades. O mercado demanda cada vez mais 

produtos inteligentes. Até o final do 2º semestre deste ano, será desenvolvido o protótipo de um smart 

sensor.  
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Para o desenvolvimento será utilizado o microcontrolador arduino, com a transmissão de dados através 

de comunicação serial, com a visualização dos dados através de uma página web. 

 

REFERÊNCIAS: 

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2006). IEEE Standards. IEEE Instrumentation and 

Measurement Magazine, 9(6), 8–10. https://doi.org/10.1109/MIM.2006.1708340 

Times, E. (2019). Sensors Evolution of the Digital Era. Retrieved November 10, 2019, from 

https://www.eletimes.com/sensors-evolution-of-the-digital-era 

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1999). IEEE Std 1451.1-1999, IEEE Standard for a Smart 

Transducer Interface for Sensors and Actuators — Network Capable Application Processor ( NCAP ) 

Information Model. Communication Technical Committe on Sensor Technology (TC-9). 

https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2000.91313 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  

https://doi.org/10.1109/MIM.2006.1708340
https://www.eletimes.com/sensors-evolution-of-the-digital-era
https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2000.91313


 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

0
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DE BACTÉRIAS 

ÁCIDO LÁCTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Vieira Da Silva 

COAUTORES: Kátia Bitencourt Sartor e Lariane Strack 

ORIENTADOR: Luciane Maria Colla 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Há uma crescente demanda dos consumidores por alimentos naturais, sendo de grande interesse 
desenvolver e produzir substâncias naturais e eficazes para a conservação de alimentos, que substituam 
os conservantes sintéticos (MIAO et al., 2015). Neste sentido, os microrganismos probióticos possuem 
a capacidade de produzir antimicrobianos naturais, os quais podem ser utilizados como 
biopreservadores nos alimentos, contribuindo para o aumento da vida de prateleira. Dentre os 
microrganismos probióticos, encontram-se as bactérias ácido láticas que podem produzir substâncias 
antimicrobianas denominadas bacteriocinas, capazes de agir contra patógenos (AHMAD et al., 2017). 
Desta forma, propõe-se produzir extratos antimicrobianos em meio de cultivo de baixo custo a partir 
de bactérias probióticas por fermentação submersa avaliando a influência de variáveis como o pH, 
concentração de NaCl, sacarose e tipo de bactéria láctica sobre a produção de compostos 
antimicrobianos. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização dos experimentos foram adicionados 60 mL de soro de leite e ajustadas as 
concentrações de NaCl, Sacarose e pH segundo o delineamento fatorial (Tabela 1). Após foi realizado 
uma pasteurização sob agitação a 100 rpm por 15 minutos a 90°C. Foi retirada uma amostra de cada 
extrato e centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos correspondente ao controle. Para inoculação dos 
meios, foram adicionados 5 mL do pré inóculo junto aos meios de cultivo já preparados segundo o 
delineamento fatorial. Então os frascos foram incubados em agitador rotativo a 100 rpm, 37°C por 72 
h. Ao fim foram centrifugados a 10.000 rpm por 10 min. A atividade antimicrobiana dos extratos foi 
realizada frente ao Staphylococcus aureus. Foram adicionados 500 μL dos extratos em 5 mL do caldo 
BHI e em seguida 100 μL de uma suspensão do S. aureus com densidade ótica de 0,1 a 630 nm. Os tubos 
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foram incubados a 37°C por 24 horas, após realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 
630 nm. O potencial de inibição foi calculado através da Equação 1, na qual PI é o potencial de inibição 
(%), Ao é a absorbância do controle e Am a absorbância de cada amostra. Os resultados de potencial de 
inibição foram avaliados segundo os efeitos principais e de interação das variáveis, com nível de 
significância de 10% (α<0,1) e intervalo de confiança de 90%. 

𝑃𝐼 =
(𝐴𝑜 − 𝐴𝑚 )

𝐴𝑜
× 100  (1) 

Os resultados do Potencial de Inibição (%) dos extratos das BAL’s frente ao S. aureus encontram-se 
apresentados na Tabela 1 e a Tabela 2 apresenta os efeitos da influência das variáveis sobre o PI de 
extratos de bactérias ácido lácticas a 90% de intervalo de confiança. A variável NaCl apresentou 
influência significativa sobre o potencial de inibição dos extratos da bactéria ácido láctica L. reuteri a 
10% de significância. Os ensaios 2  e 5 apresentaram  maiores valores de potencial de inibição, já que 
esses apresentavam menores concentrações de NaCl (1%), comparando com os extratos 4 e 7 que 
tiveram menores potenciais de inibição, contendo maior concentração de NaCl. Diferentes modelos 
matemáticos desenvolvidos para estimar os efeitos do NaCl no comportamento e crescimento 
microbiano foram estudados por Romero-Gil et al. (2013), onde examinaram o efeito do NaCl e 
descobriram que as espécies de Lactobacillus não eram capazes de crescer em concentrações de NaCl 
superiores a 4%. Isso indica que o efeito desfavorável do NaCl seria esperado, já que o sal causa um 
estresse osmótico na célula bacteriana resultando na redução da capacidade de produção de 
bacteriocinas. Para as bactéricas L. reuteri e B. Bacterium o pH 7 mostrou uma maior tendência para 
produção de antimicrobianos, a sacarose foi uma variável que mostrou um efeito semelhante para a 
obtenção de compostos antimicrobianos para as duas Bal’s, como efeito principal apenas a L. reuteri 
apresentou diferença significativa, obtendo melhor resultado com concentrações maiores. Isso indica 
que a fonte de carbono ajuda no crescimento das bacteriocinas (METSOVITI et al., 2011). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A concentração de NaCl influenciou negativamente na produção de antimicrobianos por L. reuteri e B. 
Bacterium, quando as concentrações de NaCl aumentava, o efeito do potencial de inibição diminuía. A 
concentração de sacarose influenciou significativamente na produção de compostos por L. reuteri nas 
maiores concentrações de sacarose. O pH em que ocorreu maior produção de antimicrobianos foi o 6. 

 

REFERÊNCIAS: 

MIAO, Jianyin, et al. Optimization of culture conditions for the production of antimicrobial substances 

by probiotic Lactobacillus paracasei subsp. Tolerans FX-6. Journal of Functional Foods, 2015, 18: 244-

253. 

AHMAD, V. et al.Antimicrobial potential of bacteriocins: in therapy, agriculture and food preservation. 

International Journal of Antimicrobial Agents, v. 49, p. 1–11, 2017. 

ROMERO-GIL, V. et al. Evaluating the individual effects of temperature and salt on table olive related 

microorganisms. Food microbiology, v. 33, n. 2, p. 178-184, 2013. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

0
3
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ANEXOS 

Tabela 1 –  Delineamento Fatorial e Potencial de inibição dos  extratos de bactérias ácido lácticas 
frente ao S. aureus 

POTENCIAL DE INIBIÇÃO (%) 
 

Ensaio 
X1 

(pH inicial) 
X2 

(NaCl %) 
X3 

(Sacarose %) 
Bifidobacterium 

animalis subesp. Lactis 
Lactobacillus 

reuteri 

1 -1 (5) -1 (1) -1 (0,5) 3,56±5,84 36,01±3,01 
2 +1 (7) -1 (1) -1 (0,5) 21,57±2,59 55,34±4,16 
3 -1 (5) +1 (4) -1 (0,5) 6,83±3,07 35,86±4,47 
4 +1 (7) +1 (4) -1 (0,5) 1,10±4,87 25,05±3,60 
5 -1 (5) -1 (1) +1 (2,5) 16,87±1,91 54,24±1,03 
6 +1 (7) -1 (1) +1 (2,5) 28,96±3,27 52,91±0,81 
7 -1 (5) +1 (4) +1 (2,5) 12,28±5,93 26,70±9,82 
8 +1 (7) -1 (1) +1 (2,5) 10,01±1,20 47,79±2,20 
9 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 21,70±0,23 43,52±2,45 

10 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 33,59±1,45 46,76±1,38 
11 0 (6) 0 (2,5) 0 (1,5) 37,38±1,50 65,14±0,13 

Fonte: Autor (2019). 

 

Tabela 2 - Estimativa de efeitos do pH, NaCl e sacarose no potencial de inibição em extratos de BAL’s, 

com 90% de nível de confiança 

ESTIMATIVA DOS EFEITOS COM 90% DE NÍVEL DE CONFIANÇA 

Fator 
Efeitos 

L. reuteri 

P 

L.  reuteri 
Efeitos B. 

bacterium. 
P B. bacterium 

pH  X1 7,0710 0,095338 5,7842                       0,375948 

NaCl (%) X2 -15,7723 0,001343 -9,9644                        0,134568 

Sacarose (%) X3 7,3452 0,084334 8,40179                       0,202212 

X1.X2 -1,9297 0,633038 -9,16065                       0,166515 

X1.X3 2,8116 0,488660 -0,83126                        0,896777 

X2.X3 -0,5553 0,890301 -1,80775                       0,778073 

X1X2X3 13,1418 0,000010 

Fonte: Autor (2019)  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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AVALIAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE ZINCO NÍQUEL E 

ZINCAGEM BRANCA TRIVALENTE COM SELANTE PARA 

APLICAÇÃO EM COMPONENTES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renan Adrian Pereira Lorenzi 

COAUTORES: Márcio Walber 

ORIENTADOR: Charles Leonardo Israel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Segundo Callister (2016), estima-se que cerca de 5% da renda das nações são gastos com problemas 

relacionados com a corrosão. Oki (2015) descreve que os agroquímicos ocasionam ataques corrosivos 

em implementos agrícolas, que podem ser evitados ou minimizados através do emprego de 

revestimentos.  

De acordo com Da Maia (2018) os revestimentos galvanizados são uma alternativa de resistência a 

intempéries e a agentes agroquímicos. Sendo assim, avaliou-se a resistência à corrosão dos 

revestimentos de zinco níquel e de zincagem branca trivalente com selante, para definir o revestimento 

de melhor desempenho em ambientes agrícolas. 

Para tal, executaram-se ensaios propostos por um estudo prévio que simulam as condições as quais as 

máquinas agrícolas são submetidas, através de ensaios cíclico não normatizados porém em ambiente 

controlado utilizando substâncias que simulam os agroquímicos, fertilizantes e intempéries as quais as 

peças das máquinas agrícolas são expostas. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Para a execução dos testes utilizaram-se corpos de prova fabricados em aço SAE 1020, com geometria 

padronizada de 160 mm de altura, 100 mm de largura e 3mm de espessura. Mesmo os corpos de prova 

sendo padronizados, estes não são normatizados. 

O teste cíclico é utilizado para simular ambientes em que os componentes estarão em contato tanto 

com produtos advindos da calda de pulverização, quanto com adubos sólidos provindos da parte dos 

distribuidores. Desta forma o teste cíclico é dividido em 4 etapas, sendo elas: NPK, lavagem alcalina, 

pulverização e intemperismo.  

Na primeira etapa os corpos de prova ficaram cobertos por adubo mineral sólido, que continha em sua 

composição nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), por 72 horas. Após iniciou-se a segunda etapa 

onde os corpos de prova passaram por uma lavagem alcalina utilizando o produto LP921.  

Em seguida os corpos de prova foram postos na câmara de pulverização por 48 horas, onde ocorreram 

a aplicação da mistura de inseticida, fungicida e herbicida. Findada a etapa 3, os corpos de prova foram 

expostos as condições intemperismo natural por um período de 48 horas.  

Finalizadas as 4 etapas, repetiu-se todo o ciclo até atingir 1848 horas. O Anexo 1 demonstra um resumo 

esquemático de um ciclo, bem como apresenta os dispositivos utilizados durante o ensaio em cada 

etapa. 

Através da análise visual, a cada 168 horas verificava-se os corpos de prova para saber se houve alguma 

mudança de coloração, aparecimento de manchas, ou pontos de corrosão branca e corrosão vermelha. 

Tendo algum indício de mudança no revestimento, o mesmo era anotado juntamente com a quantidade 

de horas transcorridas de teste em que este ocorreu. 

Quando se analisou os corpos de prova após transcorridas 1848h, notou-se que não houve surgimento 

de pontos de corrosão branca e tampouco de corrosão vermelha, porém os corpos de prova de ambos 

os revestimentos apresentaram mudança de coloração e manchas.  

Observa-se no Anexo 2, a mudança de cor e o aparecimento de manchas nos corpos de prova, 

ocasionados pelo contato com os agroquímicos e adubo sólido que foram empregados no 

desenvolvimento do teste cíclico. A cor amarela resultante é característica do revestimento em relação 

aos produtos dos quais esteve em contato durante o teste. Ressalta-se que as manchas e a cor 

resultante não indicam corrosão, mas a perda de integridade do revestimento que não resistiu intacto 

após o período de teste. Através de uma avaliação visual, notou-se que os corpos de prova revestidos 

com zinco níquel foram os mais afetados.  

De acordo com Oki (2015), as diferenças dos resultados apresentados no teste por ambos os 

revestimentos se deve muito a reação de cada revestimento ao meio no qual se encontraram, 

comprovando que o meio é uma variável imprescindível a ser considerada na escolha do revestimento 

adequado quando se deseja ter uma boa resistência à corrosão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com o embasamento teórico adquirido através de Hülser e Dietrich (2019), e ao fato dos corpos de 

prova revestidos com zinco níquel apresentaram maiores mudanças de coloração e mais manchas do 

que os corpos de prova com zincagem branca trivalente com selante, pode-se concluir que este último 

é mais eficaz nas aplicações testadas. 

 

REFERÊNCIAS: 

CALLISTER, William. Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução. 9. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 

2016. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  - Representação do teste cíclico 

Fonte: Autor, 2020. 

 

ANEXO 2 -  Imagens dos corpos de prova revestidos com zinco níquel (a) e zincagem branca trivalente 

com selante (b), antes e após serem submetidos ao teste cíclico.  

(a)                                                                         (b) 

Fonte: Autor, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE ESTRUTURAL DE UM BAÚ FRIGORÍFICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ricardo Giotto dos Santos 

COAUTOR: Prof. Dr. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Agenor Dias de Meira Junior 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Produtos refrigerados que chegam a estabelecimentos comerciais percorrem um longo processo até 

chegar à mão do consumidor final (HARB, 2005). Diante disso, o uso de caminhões baú frigoríficos são 

essencial para que esses tipos de produtos não se depreciem.  Quando se fala em tipos de carrocerias 

que podem ser utilizadas para transporte, as mesmas são apresentadas das mais variadas formas e 

maneiras, as quais podem ser desde abertas até fechadas (FNDE, 2020). Sendo na maioria das vezes 

utilizados caminhões de pequeno porte para tal atividade.  

Quando se pensa exclusivamente na carroceria, a fabricação de baú frigorífico pode ocorrer de maneiras 

distintas às quais podem ser fabricadas em metal ou mesmo fibra. Quando se pensa em estrutura 

metálica, a mesma tende a perder espaço, devido principalmente ao custo. Atualmente diversos 

projetos com a finalidade de customizar peso e melhorar as resistências de estruturas utilizadas em baú 

frigorífico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizada a análise da estrutura de um baú frigorífico, onde se utilizaram as cargas que o fabricante 

pré-determinou para estrutura. Realizou-se a decomposição da estrutura em um pórtico contido de 

viga, elementos de sustentação e suas uniões rígidas.  

A estrutura complexa do baú que é fabricada em aço juntamente com o material, foi informado pelo 

fabricante o qual determinou que o material a ser usado será aço ASTM A36 com sua propriedade 

conhecida. A tipologia desta carroceria foi definida pelo fabricante. 
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Forças atuantes na estrutura foram determinadas pela ação das forças atuantes do vento em estruturas 

metálicas. Os carregamentos na estrutura foram passados pelo fornecedor, onde cada pórtico possui 

seis pontos de apoios e cada um suporta uma carga de 250 Kg. Na sequência um modelo simplificado 

da estrutura complexa em modelo de pórtico será analisado com auxílio do software FTOOL, que 

fornece dados importantes na avaliação da estrutura. 

Em uma segunda etapa a estrutura será submetida a análise em software de análise de elementos finitos 

ANSYS, com objetivo de determinar os pontos de falha.  

A análise da estrutura de um baú frigorifico (Figura 1) foi realizada utilizando o software de análise 

estrutural FTOOL, o qual foi seguido sobre forças atuantes, conforme informado pelo fabricante do 

mesmo. Foi analisado apenas um pórtico nesta fase, o qual teve cargas na sua parte superior dividida 

em seis nós, cada um com uma carga de 2450 N. Já para estudo da ação do vento foi considerada a 

região mais crítica conforme previsto em norma. Com isso na região de barlavento foi encontrada uma 

força de 510 N/m e na região de sotavento 255 N/m.  

Através da análise de momentos fletores (Figuras 2 e 3), observam-se que o deslocamento em “X” e “Y” 

foram superiores as permitidas e com isso a estrutura se deformaria plasticamente. Diante dos 

resultados encontrados sugere-se um redimensionamento da estrutura para que a mesma suporte as 

forças e pesos que são nelas distribuídas. Um dimensionamento maior na espessura da chapa, ou até 

mesmo nos perfis dobrados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dados obtidos através do software 2D, demonstram que a estrutura do baú frigorífico não suporta 

as cargas informadas pelo fabricante. Com isso sugere-se que os perfis estruturais da estrutura sejam 

redimensionados, assim como a mesma. Para que a estrutura não entre em colapso. 

 

REFERÊNCIAS: 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Especificações técnicas para 

aquisição de “caminhão frigorífico”. CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2019. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/ 

Acesso em:29 de maio de 2020 

 

HARB, A. G. As competências organizacionais nos segmentos de hipermercados e supermercados no 

Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005, 233f. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Estrutura do baú frigorífico 

 

 
Figura 2: Deslocamento na estrutura 

 

 
Figura 3: Momentos fletores N/m  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE SISTEMA DE MARCHA LEVE PARA CADEIRA DE 

RODAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ricardo Turra Renosto 

COAUTORE: Dr. Márcio Walber 

ORIENTADOR: Carlos Edmundo de Abreu e Lima Ipar 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o passar dos anos, a população brasileira cresce cada vez mais. Com isso, um número maior de 

deficientes motores surge ano a ano por motivos de acidentes ou doenças. As cidades não acompanham 

este crescimento e são inúmeras as dificuldades que um cadeirante tem ao se locomover nas vias 

públicas. 

Um sistema de engrenagens com uma relação de transmissão que possibilite maior facilidade para 

transpor obstáculos e aclives tornará o movimento menos cansativo e mais seguro para o cadeirante. 

Assim, garante-se mais liberdade e acessibilidade aos usuários, ao não depender de ajuda externa para 

chegar ao seu destino. 

Nesse contexto, este trabalho pretende desenvolver um sistema de transmissão para cadeira de rodas, 

onde foca-se na redução do esforço necessário para movimentação por meio de um dispositivo 

mecânico acoplado ao eixo das rodas traseiras. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Norma Técnica 7176 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR ISO 7176, 2009) tem 

por objetivo estabelecer critérios de validação e requisitos mínimos para cadeira de rodas manuais e 

motorizadas. Determina e especifica testes para validação, contempla também requisitos de massa, 

entre outros assuntos importantes para este trabalho. A norma 9050 da ABNT (ABNT/NBR 9050, 2004) 

regulariza acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. É de relevância ao 

trabalho por apresentar as condições mínimas necessárias para determinar se o dispositivo atende as 

expectativas de funcionamento. 
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Com o intuito de padronizar os meios de criação e desenvolvimento de produtos e torná-los mais 

efetivos, Pahl et al. (2005) desenvolveram uma metodologia que é mundialmente reconhecida, neste 

trabalho parte desta metodologia é usada. 

O Sistema deve garantir uma redução suficiente para que o usuário não sofra fadiga de seus músculos 

e nem necessite de ajuda para transpor obstáculos. Sua funcionalidade deve dar maior liberdade ao 

cadeirante por não necessitar de acompanhamento sob condições normais de uso. O sistema de marcha 

leve é composto pelo casco, eixo de entrada com engrenagem de 28 dentes, 3 engrenagens iguais de 

36 dentes em uma extremidade e 24 dentes em outra, eixo de saída com engrenagem de 40 dentes, 

catraca e tampa. O sistema completo pode ser visto na Figura 1 do anexo, que representa uma vista 

explodida do conjunto. 

Para dimensionamento das engrenagens, deve-se primeiro determinar um módulo usual e ângulo de 

pressão conforme Budynas (2016), é selecionado um módulo de 0,7 mm e ângulo de pressão de 20°. O 

Conjunto se baseia em um grupo de engrenagens, que recebem o movimento pelo eixo de entrada 

ligado ao aro móvel da cadeira e transmitem o movimento, com relação de 2 para 1, para o eixo de 

saída ligado a roda da cadeira. Esta transmissão do movimento pelas engrenagens gera uma redução na 

força necessária para impor movimento, aumentando o torque gerado na roda da cadeira de rodas, 

tornando o movimento mais leve. 

Para teste de funcionamento e determinação de possíveis problemas, um protótipo será impresso em 

impressora 3D. A maior vantagem na prototipagem em 3D é seu baixo custo. Por uma fração do custo 

necessário para usinagem do sistema de marcha leve é possível imprimir um protótipo e fazer as 

modificações necessárias com agilidade.  

Para ser possível o uso do sistema de marcha leve, deve ser necessário a fabricação de uma roda 

específica para a cadeira de rodas. Este empecilho faz com que o custo se torne mais elevado do que o 

esperado. Em um próximo estudo pode ser interessante a viabilidade do sistema ser acoplado em 

qualquer roda, de qualquer cadeira, sendo apenas necessário um novo conjunto de aro móvel. Uma 

imagem do sistema completo desenhado em software 3D pode ser vista na Figura 2 apresentada em 

anexo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho apresenta o projeto de um sistema de marcha leve para cadeira de rodas que tem por 

objetivo servir como um auxílio a cadeirantes no seu dia-a-dia, garantindo maior liberdade e 

autossuficiência. Um campo pobre de avanços em tecnologia no país por se tratar de uma minoria que 

muitas vezes passa despercebida. Por acreditar no potencial deste projeto, o autor participa do 

processo de pré-incubação na Incubadora de Empresas da UPF. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 7176: Cadeira de Rodas. Rio de Janeiro, 

2009. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 97 p. 

BUDYNAS, Richard G.; NISBETH, J. Keith. Elementos de Máquinas de Shigley-10ª Edição. McGraw Hill 

Brasil, 2016. 

PAHL, G. et. al. Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, métodos 

e aplicações, 2005. São Paulo: Edg.  

 

ANEXOS 

Figura 1 – Vista Explodida 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 2 – Sistema De Marcha Leve 

 

(Fonte: O Autor 2020)  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SOLDAGEM POR FRICÇÃO COM PINO NÃO CONSUMÍVEL EM 

LIGAS DE ALUMÍNIO 5052 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rogério Dillenburg Júnior 

COAUTORES: Márcio Walber 

ORIENTADOR: Luiz Airton Consalter 

COORIENTADOR: William Haupt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A liga de alumínio 5052 é largamente utilizada em uma vasta gama de aplicações onde alta resistência 

mecânica e resistência à corrosão são fundamentais para garantir segurança e funcionabilidade dos 

projetos e equipamentos utilizados. O processo de soldagem Friction Stir Welding (FSW), vem ganhando 

cada vez mais espaço na indústria, uma vez que o mesmo apresenta uma série de vantagens em relação 

a processos convencionais de soldagem, como por exemplo, não necessitar de material de adição e 

gases de proteção, além de ser isento da geração de gases tóxicos ao operador, o processos também é 

capaz de unir qualquer liga de alumínio, garantindo excelentes propriedades mecânicas das juntas 

soldadas. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo otimizar os parâmetros de soldagem 

utilizados no processo FSW, afim de produzir juntas de qualidade em um menor tempo de 

processamento, além de avaliar a qualidade das juntas obtidas por meio de inspeção visual e ensaio 

macrográfico.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A liga de alumínio 5052 foi selecionada para realizar o experimento, assim os corpos de prova utilizados 

para realizar as soldagens, foram confeccionados de uma única chapa da liga de alumínio 5052 com 

3mm de espessura e ambos foram serrados nas dimensões de 30 x 100 mm, utilizando uma máquina 

de serrar. Uma ferramenta de soldagem adequada ao processo e material a ser soldado foi 
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confeccionada, a escolha da geometria e dimensões da ferramenta utilizada nesse estudo, levou em 

conta os dados das referências bibliográficas, especialmente Capelari e Mazzaferro (2009). Assim a 

ferramenta foi projetada e fabricada em aço VC-131 que após foi temperada a uma temperatura de 

930°C por um período de 30 minutos e resfriado em óleo,  atingindo 59 HRC (Escala de Dureza Rockwell) 

de dureza,  a geometria de pino escolhida foi a do tipo facetada e o ombro da ferramenta foi construído 

com uma angulação negativa. Como não se tinha a disposição nenhuma máquina especificamente 

projetada para realizar soldas por FSW, um centro de usinagem CNC foi adaptado para o processo, 

durante a realização das soldagens.  

Os parâmetros de soldagem escolhidos basearem-se em informações colhidas no estudo desenvolvido 

por (HILLER, 2007), além de pré-testes realizados. Todos os parâmetros visaram gerar soldas de 

qualidade em um menor tempo de processamento, soldas com o mínimo de defeitos possíveis, 

evidenciar a influência da penetração e geometria da ferramenta durante o processo FSW. Cada 

soldagem foi acompanhada durante sua realização sendo observados qualitativamente ruídos, 

vibrações do sistema e algumas soldagens foram filmadas.  

Todas as oito (8) soldas realizadas passaram por uma inspeção visual de qualidade onde alguns critérios 

foram avaliados, sendo eles: vazios ou sulcos ao longo da junta soldada visíveis a olho nu; excesso de 

extrusão (rebarbas presentes ao longo da junta soldada); defeitos de raiz visíveis a olho nu; quebra da 

ferramenta de soldagem. A fim de avaliar defeitos como vazios e falta de preenchimento de raiz das 

juntas obtidas com maior precisão, foi realizado um ensaio macrográfico em cada uma das oito (8) 

soldas obtidas. Duas das soldas obtidas podem ser visualizadas na Tabela 1 em anexo. 

Após a inspeção visual das soldas, pode-se observar a influência da penetração do ombro da ferramenta 

no acabamento superficial das juntas soldadas, onde para algumas combinações de parâmetros, a 

ferramenta de soldagem enfrentou dificuldades em confinar o material amolecido durante o processo 

dando origem à formação excessiva de rebarbas. O ensaio macrográfico realizado nas amostras, revelou 

um refinamento de grão por trabalho termo mecânico na região do cordão de solda, que é uma das 

características do processo. Entretanto, todas as soldas geradas apresentaram defeitos internos, sendo 

eles: defeitos do tipo vazio, defeitos de raiz, além dos defeitos superficiais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os parâmetros selecionados e utilizados nesse estudo não se mostraram adequados para o processo, 

sendo que todas as soldas realizadas apresentaram algum tipo de defeito. A geometria de pino e ombro 

da ferramenta mostrou grande influência no processo de obtenção de soldas de qualidade. Uma vez 

que durante o processo o ombro e pino da ferramenta projetada não apresentaram um bom 

desempenho. 
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ANEXOS: 

Tabela 1 – Soldas produzidas pelo processo FSW, imagem estereoscópico. 

                                    

 

Penetração 2,85mm 

Solda 1- 2000 rpm; Vel. avanço 50 mm/min Solda 2- 3000 rpm; Vel. avanço 100 mm/min 

Penetração 2,85mm 

Solda 1- 2000 rpm; Vel. avanço 50 mm/min Solda 2- 3000 rpm; Vel. avanço 100 mm/min 
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Fonte: O autor, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (      ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

EXTRAÇÃO DE FICOCIANINA A PARTIR DE SPIRULINA 

PLATENSIS UTILIZANDO DIFERENTES TÉCNICAS E AVALIAÇÃO 

DO SEU PERFIL ANTIOXIDANTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Samuel Teixeira Lopes  

COAUTORES: Thanise Antunes Dias 

ORIENTADOR: Telma Elita Bertolin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A ficocianina é um pigmento proteico encontrado em cianobactérias, sendo um dos constituintes da 

microalga Spirulina platensis. Ela apresenta perfil antioxidante e é utilizada industrialmente como 

corante alimentício e em cosméticos. Por ser um antioxidante natural, tem a capacidade de proteger as 

células do estresse oxidativo pela presença de substâncias fenólicas na sua composição. A extração de 

ficocianina ocorre a partir do rompimento da parede celular da microalga para a sua liberação no 

solvente. Na literatura são encontrados diversos métodos para a extração de ficocianina que utilizam 

diferentes técnicas: ultrassom, agitação mecânica, micro-ondas, variados solventes, entre outros. Além 

disso, manter o perfil antioxidante ativo é uma das principais características que se busca no método 

de extração. Neste contexto, objetivamos avaliar diferentes técnicas para a extração desse pigmento, 

analisando o perfil antioxidante da ficocianina obtida. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram realizadas três extrações: extração clássica com água destilada (EC), extração por ultrassom (EU) 

e extração clássica com tampão fosfato de sódio pH 7,0 (ECT). Resumidamente, para as extrações 

clássicas 1 g de biomassa de Spirulina foi adicionado em 100 mL do solvente (água destilada ou tampão 

fostato de sódio pH 7,0) e homogeneizada em ultra-turrax a 6237 rpm por 15 minutos. Para a extração 

por ultrassom, 1 g de biomassa de Spirulina foi adicionado em 100 mL de água destilada e manteve-se 
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essa solução em banho ultrassônico a 40 kHz, por aproximadamente 16 minutos. A análise de 

compostos fenólicos totais (CFT) foi realizada conforme metodologia de Sousa e Correia (2012), com 

curva padrão de ácido gálico. A atividade antioxidante (AA) foi determinada em espectrofotômetro 

através da metodologia descrita por Re et al. (1999), com base em curva padrão de trolox. 

As técnicas de extração que apresentaram o maior conteúdo de ficocianina foram a extração com água 

destilada e extração com tampão fosfato de sódio (pH 7,0), com, respectivamente, 108,261 e 94,576 

mg de ficocianina por g de biomassa de Spirulina (Tabela 1), diferenciando estatisticamente da extração 

por ultrassom (p<0,05). O mesmo comportamento foi observado para o teor de compostos fenólicos 

totais (CFT) e atividade antioxidante (AA), visto que apresentaram valores estatisticamente superiores 

à extração por ultrassom. 

Embora estudos afirmem que a extração por ultrassom facilita a quebra da parede celular da microalga 

e desta forma auxilia a extração, esta foi a técnica que apresentou o menor conteúdo de ficocianina. 

Ilter et al. (2018) indicam que a extração de ficocianina é maior conforme o tempo utilizado para 

extração em todas as técnicas. Desta forma, pode-se cogitar que o tempo de extração utilizado na 

técnica ultrassônica (16 minutos) não foi adequado e, desta forma, as extrações clássicas obtiveram 

melhores desempenhos. Além disso, Silveira et al. (2007) obtiveram os maiores teores de ficocianina 

nas extrações clássicas com água destilada e com tampão fosfato de sódio (pH 7,0), resultados que estão 

de acordo com os obtidos neste trabalho. 

Ademais, o ponto isoelétrico da ficocianina encontra-se no pH 5,8. Uma molécula no seu ponto 

isoelétrico tende a interagir menos com a água, visto que possui uma carga líquida zerada, levando a 

uma extração menos eficiente (Silveira et al., 2007). Como as extrações foram realizadas em água 

destilada (pH ~7,0) e tampão fostato de sódio (pH 7,0), as cargas da ficocianina estavam carregadas 

negativamente e dessa forma puderam interagir com os solventes utilizados, propiciando a extração.  

As extrações que apresentaram os maiores conteúdos de ficocianina também produziram os extratos 

com maior teor de CFT e AA. Como as principais substâncias antioxidantes presentes na ficocianina são 

os compostos fenólicos, esperava-se que o extrato com maior teor de compostos fenólicos apresentasse 

também maior atividade antioxidante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As técnicas de extração influenciaram o conteúdo de ficocianina extraída e consequentemente o teor 

de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante. Em geral, as técnicas de extração clássicas com 

água destilada e tampão fosfato de sódio em pH 7,0 apresentaram o melhor desempenho nos pontos 

avaliados neste trabalho, enquanto a extração ultrassônica apresentou os menores resultados. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Conteúdo de ficocianina, compostos fenólicos totais e atividade antioxidante dos extratos 

obtidos. 

Análise 
Técnica de extração 

EC EU ECT 

CF (mg/g) 108,261a±20,606 34,172b±9,028 94,576a±9,777 

CFT (mg EAG/L) 61,804a±0,087 38,605b±0,960 59,896a±0,784 

AA (µmol trolox/L) 254,721a±3,350 128,466b±1,120 273,247a±5,625 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha denotam diferença 

significativa (p<0,05). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo             (      ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARTÍCULA E 

CONCENTRAÇÃO NA EXTRAÇÃO DOS ANTIOXIDANTES DE 

FOLHAS DE ARAÇÁ 

 

AUTOR PRINCIPAL: Samuel Teixeira Lopes  

COAUTORES: Júlia Pedó Gutkoski, Kátia Bitencourt Sartor, Lára Franco dos Santos, Bárbara Biduski 

ORIENTADOR: Telma Elita Bertolin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O araçá é uma planta cultivada na região Sul do Brasil e do Paraguai. Sua composição é abundante em 

substâncias bioativas, como compostos fenólicos (CF). Os CF são uma classe de metabólitos secundários 

essenciais para o desenvolvimento de matrizes vegetais, sintetizados pelo seu sistema de defesa em 

resposta a diversos fatores bióticos e abióticos de estresse. Estas substâncias apresentam atividade 

antioxidante, o que torna interessante sua aplicação como aditivos alimentares, auxiliando na 

promoção da saúde humana. No entanto, a eficiência na extração desses compostos é influenciada por 

parâmetros como concentração, temperatura, tempo de extração, tamanho de partícula, entre outros. 

Deste modo, este trabalho objetivou analisar a influência da concentração e do tamanho de partícula 

na quantificação de compostos antioxidantes em folhas de araçá. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As folhas de araçá foram trituradas em moinho de facas até apresentarem tamanhos médios de 

partícula de 600, 425 e 250 µm. O extrato de araçá foi realizado nas concentrações 5, 10, 15 e 20% 

(m/v), totalizando 12 amostras, pela infusão das folhas moídas a 90 °C. O teor de compostos fenólicos 

totais (CFT) foi analisado em espectrofotômetro com base em uma curva de ácido gálico (Sousa e 

Correia, 2012). A atividade antioxidante dos extratos foi determinada pelo método FRAP em 

espectrofotômetro com base em uma curva padrão de trolox (Benzie e Strain, 1996). 
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A menor concentração de folhas no extrato (5%) apresentou maior atividade antioxidante e teor de CFT 

do que as demais concentrações (p<0,05), com respectivamente 283,90±3,41 µmol trolox.g-1 (Tabela 1) 

e 87,39±0,70 mg EAG.g-1 (Tabela 2). Durante extrações sólido-líquido, a força motriz exercida pelo 

solvente para a extração depende do gradiente de concentração entre a fase sólida (mais concentrada) 

e a fase líquida (menos concentrada), sendo mais efetiva conforme maior a proporção de solvente em 

relação ao sólido. Esse gradiente é modificado até atingir uma faixa de equilíbrio entre as duas fases (Al-

Farsi e Chang, 2007). Assim, extratos muito concentrados promovem um desequilíbrio do gradiente 

através da saturação do meio, resultando em uma menor taxa de difusão do solvente e, dessa forma, 

uma extração menos eficiente. Com isso, supõe-se que os extratos com concentrações de 10, 15 e 20% 

promoveram a saturação do meio e por isso os maiores teores de CFT e atividade antioxidante foram 

obtidas nos extratos preparados com 5% de folha. Dessa forma, há uma maior disponibilidade dos 

compostos a serem extraídos, sendo lixiviados para a fase líquida mais facilmente. 

Os extratos preparados com as folhas de menor tamanho de particula (250 µm) apresentaram maior 

teor de CFT e atividade antioxidante. Segundo Pătrăuţanu et al. (2019), menores tamanhos de partícula 

possibilitam uma maior superfície de contato, levando a uma melhor difusividade do solvente e 

propiciando uma maior eficiência de extração e consequentemente uma maior atividade antioxidante 

no extrato. Ademais, a taxa de migração dos compostos extraídos através dos poros da matriz é 

facilitada com a diminuição no tamanho das partículas sólidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tamanho de partícula e a concentração de folhas influenciaram o teor de compostos fenólicos e a 

atividade antioxidante dos extratos. Em geral, os extratos preparados com folhas de menor tamanho de 

partícula (250 µm) e concentração 5% apresentaram maior teor de CFT e maior atividade antioxidante 

quando comparadas com as folhas com partículas de 425 e 600 µm e concentrações 10, 15 e 20%. 

 

REFERÊNCIAS: 
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BENZIE, I. F. F.; STRAIN, J. J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as measure of antioxidant power: 

The FRAP assay. Anal. Biochem., v. 239, p. 70-76, 1996. 

PĂTRĂUANU, O. A.; LAZĂR, L.; POPA, V. I..; VOLF, I. Influence of particle size and size distribution on 

kinetic mechanism of spruce bark polyphenols extraction. Cell. Chem. Technol., v. 53, p. 71-78, 2019. 

SOUSA, B. A.; CORREIA, R. T. P. Phenolic content, antioxidant activity and antiamylolytic activity of 

extracts obtained from bioprocessed pineapple and guava wastes. Braz. J. Chem. Eng., v. 29, p. 25-30, 

2012. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Tabela 1 – Atividade antioxidante dos extratos de araçá em diferentes concentrações e tamanhos de 

partícula. 

Tamanho de 
partícula (µm) 

Concentração (%) 

5 10 15 20 

600 340,71Ac±2,28 315,66Bc±0,85 230,83Cc±0,95 207,14Dc±0,00 

425 509,76Ab±4,55 368,79Bb±2,56 272,16Ca±0,85 272,16Ca±5,67 
250 567,72Aa±3,41 428,76Ba±0,00 258,47Cb±0,70 240,34Db±0,64 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes, maiúsculas na linha e minúsculas na 

coluna, denotam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). Resultados expressos em micromol de trolox 

por grama de folha de araçá. 

 

Tabela 2 – Teor de compostos fenólicos totais dos extratos de araçá em diferentes concentrações e 

tamanhos de partícula. 

Tamanho de 
partícula (µm) 

Concentração (%) 

5 10 15 20 

600 49,51Ac±0,18 49,07Ac±0,09 34,55Bc±0,76 44,56Cc±0,00 

425 74,81Ab±0,70 61,53Cb±0,44 63,85Ba±0,35 57,65Db±0,46 
250 87,39Aa±0,70 67,33Ba±0,61 57,19Cb±0,70 60,06Da±0,33 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes, maiúsculas na linha e minúsculas na 

coluna, denotam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). Resultados expressos em micromol de trolox 

por grama de folha de araçá. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MOVE YOUR BODY, UM DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESTUDANTES DOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AUTORES PRINCIPAIS: Sandro Motter e Samuel Antunes Vieira 

COAUTORA: Maria Augusta D’Arienzo 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Curso de Engenharia da Computação e Doutorado em 

Educação/PPgEdu. 

 

INTRODUÇÃO: 

O sedentarismo em crianças e adolescentes muitas vezes é causado pelo gasto excessivo de tempo em 

televisão, videogames e smartphones. Entretanto, ao mesmo tempo em que se reconhece que a 

inatividade física se transforma em problema de saúde pública e que deve ser prevenida, é preciso que 

se reconheça que a utilização das tecnologias digitais constitui uma singularidade característica do 

cidadão do século XXI. 

Isto posto, para auxiliar na prevenção da inatividade física de estudantes do ensino fundamental anos 

finais, estimulando a conexão entre a prática da atividade física ao prazer de usufruir dos elementos da 

cultura digital, criou-se um aplicativo móvel para monitorar a aptidão física nas aulas de educação física 

e, conectado ao mesmo, um dispositivo vestível, para possibilitar aos usuários, de forma autônoma, o 

monitoramento da atividade física ao longo das 24 horas diárias.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, foi comprovado por meio de vários testes que a solução inicial deveria ser modificada 

antes da continuação do projeto, o que incentivou a pesquisa por novos dispositivos e a restauração 

dos algoritmos. Em seguida, desenvolveu-se um protótipo e a realização de testes de validação sobre 

os dados coletados. Dando continuidade, foram realizados pesquisa e estudo de novos dispositivos, 

como sensores e displays. A implementação destes novos dispositivos mostrou ser viável para a solução. 
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Com a pesquisa e implementação do protocolo Bluetooth, tornou-se possível a verificação dos dados 

por meio de aplicativo com suporte a esta tecnologia. Porém, devido ao atraso no desenvolvimento do 

aplicativo móvel, foram feitos testes com o protocolo Bluetooth em um aplicativo paralelo ao projeto, 

o qual obteve sucesso na transmissão dos dados, tanto da contagem de passos quanto da frequência 

cardíaca em tempo real. 

No estudo sobre gerenciamento de energia é denotado que um melhor aproveitamento da capacidade 

energética por intermédio do uso de bateria tipo célula, funções sleep fornecidas pelo microcontrolador 

e de remoção de leds de sinalização. 

Também, foi incluído um display com o intuito de mostrar a quantidade de passos e a frequência 

cardíaca em tempo real. Com isso, optou-se por um display simples e monocromático, para que não 

tivesse um impacto negativo no consumo de energia, além de possibilitar a realização de encomendas 

em larga escala. 

O carregamento do software para o hardware foi realizado por meio de um circuito com suporte a 

conversor USB Serial, baseado no chip FT232RL. 

Cursos sobre desenvolvimento de Placa de Circuito Impresso (PCB)  permitiram o desenvolvimento de 

uma placa, mas devido a atrasos de frete e afastamento ao laboratório de desenvolvimento em período 

de distanciamento social, não foi possível prosseguir com o desenvolvimento físico do projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Registra-se que o estudo é parte de pesquisas desenvolvidas em nível de conclusão de curso de Ciência 

da Computação, Mestrado e Doutorado em Educação da coautora. O dispositivo vestível iniciou com 

outros bolsistas e pelos autores em Iniciação Científica. Salienta-se que o projeto está em fase de 

desenvolvimento, sendo ainda necessária a fabricação das placas de circuito impresso, carregamento 

de programas e design do produto final. 

 

REFERÊNCIAS: 

ELETRONIC COMPONENTS DATASHEET. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification. Disponível em: 
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/517744/ETC1/MPU-6050.html. Acesso em: 1 set. 
2019. 

MAXIMINTEGRATED. Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health. Disponível em: 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf. Acesso em: 1 set. 2019. 

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Disponível em: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. 
Acesso em: 1 set. 2019. 

DFROBOT DRIVE THE FUTURE. SEN0203 Heart Rate Sensor. Disponível em: 
https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203. Acesso em: 17 mar. 2020. 

ANEXOS 

https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Sensor_SKU__SEN0203
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Fotos tiradas ao longo da criação do dispositivo vestível: 
 

 
Figura 1 - Testes Iniciais e Protótipo 

 
Figura 3 - Implementação de Display 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Medida de Frequência Cardíaca  

Figura 4 - Carregamento por FTDI 

 

 
Figura 5  - Esquemático de Placa de Circuito 

Impresso 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE GUINCHO PARA TRANFERÊNCIA/LOCOMOÇÃO 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Saulo Menezes Martins 

COAUTORES: Márcio Walber 

ORIENTADOR: Carlos Edmundo de Abreu e Lima Ipar 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O objetivo geral do trabalho é desenvolver o projeto de um guincho de locomoção para pessoas 

portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção, visando melhorar a segurança do usuário 

e do cuidador. Justificativa desenvolvimento da sociedade mostrou que a evolução das tecnologias, dos 

objetos e das leis foram resultantes de novos costumes e paradigmas, em meio a emergente diversidade 

de indivíduos, que exigiu novos conceitos, pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços, 

construindo uma melhor condição de deslocamento para que uma pessoa com defiiencia tenha uma 

melhor condição para se movimentar, atravez do guincho para um transferencia de lugar, tornando uma 

qualidade de vida melhor tanto para o usuario quanto para o operador sem a exigencia de força. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Tecnologia Assistiva (TA) enfatiza o uso de recursos, estratégias e serviços aplicados para atenuar os 

problemas funcionais entre pessoas com deficiência ou que obteve alguma sequela de acidentes e 

proporcionar ou ampliar sua independência, habilidades, inclusão, tendo assim uma substancial 

melhora na qualidade de vida (CAT, 2007). Assim, o guincho trata-se de um equipamento auxiliar para 

facilitar as atividades mais corriqueiras, como realizar a higiene da pessoa acamada, movimentá-la até 

o banheiro e transportá-la com segurança para a cadeira de rodas, por exemplo. Também funciona 

muito bem com pacientes acometidos por condições degenerativas, como a Esclerose amiotrófica ou 

Parkinson, que devem ser movimentados e levantados com uma certa regularidade da cama para evitar 

irritações na pele e atrofia dos músculos.  
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Sabe-se que a movimentação incorreta da pessoa acamada pode causar dores desnecessárias e até 

prejudicar ainda mais o seu quadro, dependendo do tipo de lesão. O tema deste trabalho consiste em 

desenvolver o projeto de um guincho de locomoção e transferência para PCD ao menor custo possível, 

visando minimizar o valor final no produto, atendendo a necessidade de mobilidade, seguindo todas as 

normas ABNT e ISO para a total segurança, tanto do usuário como do cuidador. De acordo com o último 

censo demográfico (2010) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 45 milhões de 

brasileiros sofrem de algum tipo de deficiência física. A cadeira de rodas é um equipamento que ajuda 

a PCD (pessoa com deficiência) a se deslocar, tornando-se de alguma forma independentes. Contudo, 

em casos em que a deficiência é mais severa, os cuidadores têm uma função importante no cotidiano 

da PCD. O guincho de transferência é um equipamento que auxilia o cuidador na mudança da PCD entre 

diferentes móveis, como a cadeira de rodas e a cama.  

Através da utilização do guincho como mostra a figura 1 em anexo, o nível de esforço físico é reduzido, 

ajudando na sua transferência de uma posição para outra, de forma segura e eficiente. Para tanto, tem 

um propósito de alcançar um grande público com esse projeto, com segurança, agilidade, mobilidade e 

baixo custo, tornando um conforto de manuseio para o operador tanto com o usuário. O resultado 

esperado, tem que atender o caso de pessoas com tetraplégicos, ou deficiência alguma com paralisia 

de muscular, tornando a vida desses indevidos um pouco melhor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante das dificuldades das pessoas com deficiência ou acamadas, torna-se necessário um equipamento 

para a auxiliar na locomoção das mesmas, minimizando o uso da força humana. O objetivo do trabalho 

e projetar um equipamento de transferência/locomoção com pessoas deficiência, visando o custo final.  

 

REFERÊNCIAS: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas [CAT]. Ata da VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas, de 
2007. 
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ANEXOS: 

Figura 1 – Conceito do equipamento 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UTILIZAÇÃO DO CALOR DE COMPRESSÃO DE REFRIGERAÇÃO 

PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA EM PROCESSO ALIMENTÍCIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tiago Cardozo Avila 

COAUTORES: Dr. Marcio Walber 

ORIENTADOR: Me. Rubens Stuginski Jr. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho estuda um ciclo de refrigeração de um abatedouro de aves, com capacidade de produção 

de 300.000 kg/dia de produto acabado, no qual tem compressores do tipo parafuso. A partir dos dados 

de equipamentos instalados na planta frigorífica, precisou-se estudar conceitos termodinâmicos, ciclo 

de refrigeração e transferência de calor para se obter variáveis para o cálculo térmico de um trocador 

de calor a placas. Com isso, o estudo apresenta para outras empresas do ramo, que tenham sistema de 

refrigeração por compressão de vapor, de que é possível utilizar esse calor de compressão disponível, 

para aquecimento de água e usar em seus processos produtivos, com diferentes temperaturas, 

dependendo da vazão mássica de refrigerante que a planta disponibiliza. O sistema estudado, com 

potência de compressão de 868,36 kW, é possível aquecer um volume 25 m³/h de água, evitando o uso 

de aproximadamente de 810 kg/h de vapor d’água para seu aquecimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para determinação da vazão mássica de amônia superaquecida de 4,81 kg/s, necessitou estudar a 

Primeira Lei Termodinâmica para regime permanente, analisando o modelo de cada compressor de 

refrigeração instalado. A temperatura do fluido a 85°C, é uma ótima fonte de calor, que precisa trocar 

calor com água a temperatura de 20°C sem prejudicar o sistema de refrigeração. Normalmente em 

plantas frigoríficas, as temperaturas de água aquecida utilizada, são de aproximadamente 40°C, que 

nesse caso se conseguiu uma vazão mássica de água aquecida aproximadamente 6,94 kg/s.  
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Baseado em Kakaç et al. (2012), foram utilizadas as equações para cálculo do trocador a placas e critérios 

de correlações. Utilizando o programa Microsoft Excel®, foi possível automatizar o processo de cálculo. 

Para essa aplicação o modelo de placa térmica utilizado foi o M15 do fabricante Alfa Laval. Para atender 

a as quedas de pressões adequadas e correlações, foram necessárias 48 placas com uma área de troca 

térmica total de 28,52 m² e uma capacidade de aquecimento de água de 580 kW. Com o volume de 

água de 25 m³/h, seria necessário 810 kg/h de vapor para aquecer água de 20°C a 40 °C. Os custos de 

vapor da planta estudada, é de R$ 0,05/kg, considerando nesse valor os custos com tratamento de água, 

mão de obra de operação e lenha como combustível. Com isso considerando uma produção diária de 

24 horas e uma média de 21 dias produtivos ao mês, pode se ter uma economia mensal de R$ 19.184,65, 

caso fosse utilizado vapor d’água para aquecer essa vazão de água na indústria. 

O uso de trocadores de calor para reaproveitar energia é muito utilizado, no caso de uma fábrica de 

gelo, para reduzir tempo de fabricação e melhorar 8% de coeficiente de performance, foi utilizado um 

trocador de calor com ciclo intercooler, no qual rendeu uma economia de U$ 8.563,00 por ano, (ROSADO 

et al., 2019). 

González e Gordín (2014), aproveitou calor de compressão para aquecer água de um sistema de 

refrigeração de uma fábrica de sorvetes, com compressores alternativos e com um trocador de calor de 

casco e tubo. Em seu sistema a temperatura de descarga de compressores de 120 °C, foi possível 

aquecer 0,3 kg/s de água a 70 °C. 

Normalmente em plantas frigoríficas, o aquecimento de água é feito através de vapor d’água, para a 

planta industrial deste trabalho, necessitaria usar uma média de 19.437 kg/dia de vapor, com uma 

economia anual de aproximadamente de R$ 230.000,00. 

No anexo é possível visualizar  um fluxograma parcial de refrigeração no software CAD19®, na parte 

inferior os compressores comprimindo a amônia a 85°C na linha vermelha, passando no trocador de 

calor a placas para a troca térmica com a água de 20°C a 40°C para logo após, a amônia a 40°C entrar 

nos condensadores na parte superior para a troca de calor latente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ideia de usar um trocador de calor a placas no sistema de refrigeração é viável e possível de executar 

sem prejudicar o sistema, obedecendo aos critérios e correlações térmicas. O trocador a placas deve ser 

instalado na parte mais alta da rede de descarga dos compressores conforme apresenta no desenho em 

anexo, para garantir o escoamento da amônia aos condensadores. 

REFERÊNCIAS: 

GONZÁLEZ, Josué; GORDÍN, Reinaldo. Evaluación de um recuperador de calor em uma indústria 

frigorífica. Ingeniería Mecánica, Havana, v. 17, p.12-21, abr. 2014. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225131240002>. Acesso em: 29 out. 2019. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

3
2

 

KAKAÇ, Sadik et al. Heat Exchangers: selection, rating and thermal design. 3. ed. Boca Raton: Taylor & 

Francis Group,llc, 2012. 623 p. 

ROSADO, Diego J. Mariños; CHÁVEZ, Samir B. Rojas; CARVALHO JUNIOR, João A. de. Comparison 

between the steam compression refrigeration system with intercooler and with compressor scale 

system: A case study. Energy Conversion and Management, São Paulo, p.406-417, jan. 2019. Disponível 

em: <https://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management/recent-articles>. 

Acesso em: 26 ago. 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

ANEXOS 

Figura 1: Fluxograma parcial de refrigeração, no software CAD 2019®. 

 

Fonte: Autor, (2020). 
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ORIENTADOR: Márcio Walber. 
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INTRODUÇÃO: 

O presente resumo tem como enfoque organizar, através da metodologia projetual, a implantação de 

um novo e sofisticado – apesar de possuir um baixo custo – sistema de fiscalização de trânsito, pois com 

o crescente aumento da frota de veículos, infelizmente, os números das infrações também cresceu. 

Dados do DETRAN [1], apontaram que em 2011, a taxa de infrações cresceu 1,58 vezes mais que o do 

acréscimo de veículos à frota estadual, fazendo assim ser necessário um método mais elaborado de 

fiscalização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na bibliografia existem algumas distinções no número de fases no qual deve ser realizada a metodologia 

projetual, no entanto, dois dos principais autores, Back [2], Pahl E Beitz [3] assemelham-se ao definir a 

segunda fase como a parte aonde é definida a estrutura do produto, aonde se realizam levantamentos 

de características que o produto deve apresentar, fase aonde as equipes se reúnem para definir os 

fatores que influenciam o projeto do produto e assim sucessivamente. Para discussão deste novo 

modelo de fiscalização, esta etapa é a mais objetiva, por isto foi selecionada para embasar este estudo.  

Instruído pela metodologia projetual primeiramente, definiu-se a necessidade do usuário; esta por sua 

vez, exige um equipamento que fiscalize em tempo real e permita o condutor e veículo entrar em 
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trânsito, somente após realizada uma verificação automática das exigências necessárias para tal. Esta 

tarefa, obrigatoriamente deve ser executada por um sistema de fácil instalação em qualquer veículo 

automotor apto a transitar nas rodovias. 

Os equipamentos necessários para a realização desta tarefa são apenas três, estes são: leitor de 

documentação, o próprio documento específico para o leitor e um fiscalizador. Nesta etapa da 

metodologia, é explicada de forma elementar, o funcionamento de cada um dos itens, como os mesmos 

se comunicam, como deve ser utilizado e até sua forma construtiva para que assim seja conhecida e 

aprovada, permitindo que seja realizado de forma segura a realização dos demais passos da 

metodologia projetual. 

Na prática, a nova realidade imposta por este novo sistema de fiscalização, será o do acréscimo de um 

aparelho leitor instalado no veículo, com aproximadamente 240cm³, feito com materiais leves e 

duráveis, acionado pela energia elétrica do próprio veículo e com conexão com um banco de dados 

governamental. Com este equipamento em plenas condições de funcionamento, o condutor irá inserir 

um cartão magnético – idêntico a um cartão de crédito expedido por instituições financeiras – para que 

o sistema faça a leitura e permita que o condutor de ignição no veículo somente se sua condição estiver 

regular. A Figura 1 do anexo mostra o conceito produzido através da utilização do método de projeto 

para esta atividade. 

Apresentada a forma de funcionamento de dois dos três itens que compõe o novo sistema de 

fiscalização, neste paragrafo será apresentado a função e funcionamento do fiscalizador eletrônico, este 

com aspecto construtivo similar a um cone de fiscalização rodoviária, irá através de ondas 

eletromagnéticas e conexão com o banco de dados governamental, receber informações do veículo em 

trânsito, aferindo a regularidade do condutor, velocidade de tráfego e outras informações mais que se 

desejar. Com estes recursos disponíveis em funcionamento, tornar-se-á muito mais fácil a fiscalização, 

segurança, tanto no trânsito quanto criminal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As informações obtidas na segunda etapa da metodologia projetual, permitem que o CONTRAN – 

definido como usuário – tenha embasamento para efetuar os próximos passos para a implantação de 

um sistema de fiscalização mais eficiente, não bastasse isso o produto pode fornecer ao condutor do 

veículo benefícios além desta fiscalização, pois um sistema sofisticado e acessível desta magnitude, 

pode facilmente ser base para outras tecnologias, como por exemplo, um novo sistema de alarme. Por 

fim, uma correta utilização da metodologia projetual, permite explorar de forma antecipada diversas 

possibilidades e prevenir equívocos no decorrer da elaboração de um produto. 
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ANEXO: 

Figura 1 - Concepção selecionada 
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INTRODUÇÃO: 

A busca por alimentos funcionais tem sido impulsionada pela adoção de uma alimentação mais saudável 

visando benefícios para o corpo humano, visto a relação entre alimentos funcionais e a prevenção de 

doenças crônicas. Certos alimentos funcionais têm os biopeptídeos como responsáveis por certas 

propriedades funcionais. A obtenção desses peptídeos pode ser através da hidrólise enzimática de 

proteínas provenientes de diversas fontes animais e vegetais (SAADI et al., 2015). 

As enzimas necessárias para essa hidrólise, as proteases, são produzidas por microrganismos como 

fungos filamentosos, assim, um processo viável para a obtenção de biopeptídeos é a fermentação em 

estado sólido (FES), visto que durante a fermentação o microrganismo utiliza os nutrientes do substrato 

e produz enzimas que o hidrolisam. 

Nesse sentido, o presente trabalho buscou avaliar a atividade proteásica pós-FES de subprodutos 

agrícolas, com variação do pH do substrato, visto a influência do pH em ensaios anteriores.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

O microrganismo utilizado na FES foi o fungo Aspergillus niger DAOM (100% de identidade, número de 

acesso ao GenBank: KC545858.1) (Colla et al., 2015), e o substrato (meio) utilizado, baseado em 

resultados obtidos em ensaios anteriores, foi uma mistura de farelo de soja e casca de soja (70:30), 
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visando uma maior concentração de proteínas no meio, fator relacionado com a produção de proteases, 

sendo a concentração de proteínas em base seca no meio 34,80%, determinada pelo método de 

determinação de nitrogênio total micro-Kjeldahl com fator de conversão 6,25 (AOAC, 2005). Ambos os 

subprodutos provieram da empresa BSBIOS. 

Parâmetros do processo como temperatura de incubação (30°C), umidade (50%) e concentração de 

nitrogênio (0,5%) foram mantidos constantes, e a umidade foi corrigida com água destilada. Os valores 

de pH do meio utilizados foram 6, 7 e 8, selecionados devido à influência positiva de pHs nessa faixa em 

ensaios anteriores, e corrigidos com NaOH (1 M) e H2SO4 (1,5 M). Como fonte de micronutrientes 

adicionou-se uma solução salina. A inoculação do fungo foi realizada com uma solução Tween 80 e a 

incubação com meio de cultivo ágar-batata-dextrose (PDA). Posteriomente, preparou-se uma 

suspensão de esporos com a adição de uma solução Tween 80 e pérolas de vidro, que após filtração foi 

usada para a inoculação do meio.  

A FES ocorreu por 96h em estufa a 30°C, sendo coletadas amostras em 0h e 96h. Anteriormente às 

análises, realizou-se a extração das proteases adicionando a 1 g de amostra 10 mL de água destilada, 

passando por agitação em banho-maria a 28°C, e depois filtração e centrifugação, utilizando-se o 

sobrenadante (extrato) nas análises. 

Para a determinação da atividade proteásica utilizou-se o método descrito por Charney e Tomarelli 

(1947), com modificações, onde com a digestão de azocaseína por enzimas proteolíticas, quando em 

contato com pH alcalino, formam-se compostos alaranjados, assim, a atividade proteolítica da amostra 

é relacionada à intensidade da cor alaranjada. Realizou-se a análise com a mistura de 500 μL do extrato 

com 500 μL de azocaseína 0,5% (p/v) em solução tampão pH 7, e posterior adição de TCA 10%. Após 

uma centrifugação, 1 mL de sobrenadante foi neutralizado com 1 mL de KOH 5 M. Em 

espectrofotômetro mediu-se a absorbância em 428 nm. Uma unidade de atividade enzimática por 

grama (U g-1) é definida como a quantidade de enzima necessária para aumentar 0,01/min na 

absorbância a 430 nm. No branco da reação utilizou-se tampão pH 7 no lugar do extrato. Um tubo zero 

para cada amostra também foi feito, sendo adicionado TCA 10% antes do extrato. 

Na Figura 1 encontram-se os valores da produtividade diária de atividade proteásica em 0 e 96h de FES, 

calculados pela Equação 1. Observa-se pelos resultados obtidos que a variação dos valores de pH do 

meio estudados não influenciou na atividade proteásica em 96h de fermentação nas condições 

estudadas, sendo os dados obtidos estatisticamente semelhantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Observa-se que a FES, com o substrato e condições estudadas, apresenta condições necessárias para 

que o fungo Aspergillus niger produza enzimas proteases, apresentando assim, potencial para a 

hidrólise do substrato e produção de biopeptídeos. Para definir o melhor valor de pH do meio no 

processo, ainda deve-se analisar a sua influência em outras atividades além da proteásica. 
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ANEXOS 

Equação 1: Fórmula para o cálculo da produtividade diária de atividade proteásica (P), sendo pf a 

atividade proteásica final encontrada no tempo analisado e p0 a atividade proteásica no tempo 0 h. 

𝑃 =
𝑝𝑓 − 𝑝𝑂

∆𝑡
 × 100 

Figura 1: Atividade proteásica em 0h e 96h (U g-1) de fermentação em estado sólido. 

pH do Meio 
Atividade Proteásica no tempo 

0h (U g-1) 
Atividade Proteásica no tempo 
96h (U g-1) 

pH 6 0 467,5±10,6a 

pH 7 0 479±18,4a 

pH 8 0 433±18,4a 
Valores médios ± desvio padrão. Médias seguidas de mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si, pelo 

Teste de Tukey, a 5% de significância.  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

3
9

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DO ACÚMULO DE PROTEÍNAS NO CULTIVO  

DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS COM ADIÇÃO  

DE EFLUENTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vítor Augusto Farina Cavanhi 

COAUTORES: Francisco Gerhardt Magro, André Bergoli, João Felipe Freitag, Thainá Vanz de Almeida 

ORIENTADOR: Luciane Maria Colla 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As microalgas tem recebido destaque como matéria prima de diversos bioprodutos, e seus cultivos 

explorados para atingir diversos objetivos. Dentre os bioprodutos gerados a partir de microalgas estão 

o bioetanol e os biopeptídeos, que podem ser produzidos no contexto de biorefinarias, visando a 

obtenção de biocombustíveis diante dos impactos ambientais gerados por combustíveis fósseis, e 

diminuição de resíduos da produção do bioetanol através do uso desses para a obtenção de 

biopeptídeos. 

Uma possibilidade no cultivo de microalgas é o uso de efluentes, cujos compostos podem ser utilizados 

como fonte de nutrientes pelas microalgas, promovendo o reuso do efluente e redução de custos de 

produção (SALLA et al., 2016). 

Para obter uma boa produção de biopeptídeos é necessária uma biomassa microalgal com considerável 

teor de proteínas, assim, esse trabalho buscou avaliar o acúmulo de proteínas em cultivo da microalga 

Spirulina platensis com e sem adição de efluente de bovinocultura. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O cultivo da microalga foi realizado em quatro tanques do tipo raceways, em estufa localizada na 

Universidade de Passo Fundo, coordenadas geográficas 28°13'40.0"S 52°23'23.7"W, com controle de 
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temperatura entre 20°C e 30°C. O efluente utilizado é originário do processo de biodigestão de esterco 

bovino para a geração de energia. Aos quatro tanques foram adicionados 0,983 L de inóculo de Spirulina 

platensis LEB 52 (SP), visando uma concentração de 0,2 g/L, em dois tanques (1 e 2) foram adicionados 

9,017 L de meio de cultivo Zarrouk 20% (ZARROUK, 1966), assim completando um volume de 10 L em 

cada um. Nos outros dois tanques (3 e 4) foram adicionados 1 L de efluente (EF) e 8,017 L de meio de 

cultivo Zarrouk 20%. Os cultivos foram mantidos sob agitação por bombas submersas, com duração de 

14 dias. A cada 5 dias foram coletadas amostras para determinar o teor de proteínas, iniciando pelo 

primeiro dia de cultivo, e adicionados 10% de efluente nos tanques 3 e 4. 

O preparo das amostras colhidas dos tanques iniciou com uma centrifugação em centrífuga de bancada 

a 3500 RPM por 15 min, o sobrenadante foi recolhido e armazenado para outras análises, e o precipitado 

foi depositado em placas de petry e colocado em estufa com circulação de ar a 50°C por 24h para a 

secagem da biomassa, posteriormente a biomassa foi armazenada em freezer. Para o preparo do 

extrato necessário para realizar as análises, foram adicionados a uma porção de biomassa, cuja massa 

foi previamente medida em balança analítica, 10 mL de água destilada e realizada a ruptura celular em 

sonda de ultrassom com 5 ciclos de 1 min intercalado com 1 min de repouso. Os extratos foram 

armazenados em freezer para posterior determinação do teor de proteínas.  A análise do teor de 

proteínas foi realizada pelo método Folin-Lowry (LOWRY et al., 1951). 

 A Figura 1 apresenta os valores médios dos teores de proteínas na biomassa de S. platensis ao longo do 

cultivo realizado. O cultivo atingiu seu pico de acúmulo de proteínas no dia 10 com os tanques contendo 

efluente, com uma concentração de proteínas de 49,08%. Os tanques nos quais não foi adicionado 

efluente apresentaram aumento do teor de proteínas, atingindo a maior concentração, 44,08%, no dia 

5, seguido de um decréscimo no dia 10 e aumento no dia 15, com concentração de 41,11%. Os tanques 

com adição de efluente apresentaram um aumento considerável do teor de proteínas no dia 5 e 10 de 

cultivo, com um decréscimo no dia 15, o que pode ter ocorrido devido à adição periódica de fonte 

orgânica no meio, o efluente, e à diminuição de certos nutrientes ao longo do cultivo, como nitrogênio, 

o que leva a um aumento da concentração de substâncias de reserva, como carboidratos, nas microalgas 

(SALLA et al., 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O cultivo da microalga Spirulina platensis LEB 52 demonstrou-se possível em meio contendo efluente 

para acúmulo de proteínas. O uso do cultivo com efluente de bovinocultura resultou em um acúmulo 

maior de proteínas quando comparado ao cultivo sem efluente. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Concentração Média de Proteínas ao Longo do Cultivo (%) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AÇÕES DO EVENTO DIA MUNDIAL SEM CARRO EM PASSO 

FUNDO, EM PROL DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vívian Aparecida de Moraes dos Santos.  

COAUTORES: Ana Carla Zen Foss, Carolina Marini Gusberti, Pedro Henrique Polese, Lisandra Paola 
Lauermann e Marta Rinaldi. 

ORIENTADOR: Eliara Riasyk Porto e Luciana Londero Brandli. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O dia 22 de setembro foi instituído como o Dia Mundial Sem Carro, buscando estimular a reflexão sobre 

o uso excessivo do automóvel, e propor às pessoas que neste dia deixem seus carros em casa e utilizem 

meios de transportes coletivos ou individuais não motorizados. Desde 2018, o Grupo de Estudos em 

Mobilidade da Universidade de Passo Fundo (MOVE UPF) e o Curso de Educação Física da UPF, vem 

organizando atividades para este dia no município de Passo Fundo. Em 2019, em parceria com a 

Prefeitura de Passo Fundo, o Fórum de Mobilidade e Educação de Passo Fundo, outros cursos de 

graduação da UPF e demais instituições, o evento foi realizado no Parque da Gare promovendo o 

estímulo ao uso da bicicleta em ambientes urbanos, realização de atividades físicas, ações em prol da 

educação no trânsito e de divisão sobre práticas sustentáveis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o objetivo de alcançar maior público o evento foi realizado em um domingo, dia 29 de setembro 

de 2019, no Parque da Gare. O local possui grande atratividade, porém devido a mobilização para 

privilegiar os modos de transportes ativos o evento se concentrou na Avenida Sete de Setembro com 

bloqueio total da via no trecho de frente ao parque.  

No Brasil, o Dia Mundial Sem Carro foi comemorado pela primeira vez em 2001, nas cidades de Porto 

Alegre, Caxias do Sul e Pelotas (RS); Piracicaba (SP); Vitória(ES); Belém (PA); Cuiabá (MT), Goiânia(GO); 
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Belo Horizonte (MG); Joinville (SC); São Luís (MA), onde os participantes organizaram "bicicletadas" para 

celebrar o dia e conscientizar a população. (CALENDARR, 2020). Para Bortolazzo (2015), o Dia Mundial 

Sem Carro é uma das iniciativas para avaliar o comportamento das pessoas, colher suas opiniões e 

tentar formar tendências de comportamento do usuário, principalmente o de automóvel, diante da 

rotina sem carro, trazendo à frente a discussão de ideias sobre planejamento urbano. 

Atividades promovendo o uso de bicicletas e a realização de atividades físicas foram oferecidas através 

do compartilhamento de bicicletas, ciclismo vendado em bike dupla, aulas de dança e corrida infantil. 

Ainda para o público infantil, o Núcleo de Educação no Trânsito, membro do Fórum de Mobilidade e 

Educação de Passo Fundo, orientou as crianças quanto ao significado e respeito dos sinais de trânsito, 

com uma pista de trânsito infantil. 

Outros serviços também foram oferecidos à comunidade como a realização de exames, orientações 

sobre saúde, exposição de serviços e pôsteres de trabalhos científicos voltados a mobilidade urbana e 

trânsito. Placas informativas sobre dados da poluição gerada por veículos motorizados, alternativas de 

transportes alternativos e mobilidade urbana sustentável, foram espalhadas no local. 

Os estudantes do grupo MOVE UPF, também realizaram uma pesquisa com cunho acadêmico com a 

comunidade sobre a mobilidade urbana, mas que também questiona atividades sociais e de 

conscientização sobre o tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O envolvimento de tantos cursos da UPF associado a órgãos e demais instituições da cidade 

proporcionou uma troca muito rica, além de permitir que o evento fosse viável e atingisse seu objetivo. 

No ano de 2020, devido a pandemia não será possível realizar o evento, mas com duas edições já 

realizadas, pretende-se que este evento possa acontecer nos próximos, tendo um dia do ano para 

conscientização do uso excessivo de veículos automatizados.  

 

REFERÊNCIAS: 

BORGES, Bruno Franco da Silva. Princípios e diretrizes para o planejamento e implementação de bairros 

sem carros em cidades de porte médio do Brasil. 2014. (Tese em Engenharia Civil) - Universidade Federal 

de Santa Catarina, 2014. 

BORTOLAZZO,Shadia S. Assaf;FUJIWARA, Melina. Centros livres de carros como metodologia ao 

planejamento urbano a favor da sustentabilidade e igualdade. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA 

EM TRANSPORTE DA ANPET. 19, 2015, Ouro Preto. 

Dia Mundial Sem Carro. Disponível em: <https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-sem-carro/>. 

Acesso em: 26 ago. 2020. 

SCHNEIDER, KIMBERLY THAÍS; POLESE, PEDRO HENRIQUE; LAUERMANN, LISANDRA. Ações do Evento 

Dia Mundial Sem Carro na UPF. Semana do Conhecimento. VI, 2019, Passo Fundo. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS CALÇADAS NO CAMPUS I DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vívian Aparecida de Moraes dos Santos.  

COAUTORES: Carolina Marini Gusberti. 

ORIENTADOR: Eliara Riasyk Porto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As calçadas são um importante elemento do sistema de infraestrutura da micromobilidade uma vez que 

constituem parte do trajeto da maioria dos deslocamentos, inclusive aqueles que iniciam de forma 

motorizada, pois elas que realizam a conectividade das pessoas às edificações. A qualidade das calçadas 

engloba fatores como, as condições de fluídez, segurança e conforto oferecidos durante o ato da 

caminhada (Mobilize, 2012). Diante disto, este trabalho consiste em avaliar a qualidade das calçadas do 

campus I da Universidade de Passo Fundo, através da aplicação do Índice de Qualidade de Calçadas 

(IQC), com base na metodologia de Ferreira e Sanches (2001) e Rocha (2006). Para avaliar o passeio e a 

relação do usuário com o sistema oferecido são observados os Oito Princípios da Calçada explorados 

pelo WRI (2017): dimensionamento adequado, acessibilidade universal, conexões seguras, sinalização 

coerente, espaço atraente, segurança permanente, superfície qualificada e drenagem eficiente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia desenvolvida por Ferreira e Sanches (2001) e adaptada por Rocha (2006), para 

determinação do Índice de Qualidade de Calçadas, é composta por três etapas. Na primeira etapa é 

realizada a avaliação técnica através do deslocamento por todas as quadras do campus, atribuindo 

notas conforme as calçadas atendessem os Oito Princípios da Calçada desenvolvidos pelo WRI (2017): 

dimensionamento adequado, acessibilidade universal, conexões seguras, sinalização coerente, espaço 

atraente, segurança permanente, superfície qualificada e drenagem eficiente. As notas atribuídas 

variaram de 0 a 7, sendo 0 o pior desempenho e 7 o melhor. Considerando a área construída do Campus 
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I de 87 hectares, optou-se por dividi-la em 6 zonas conforme o uso e ocupação do solo. Após a atribuição 

das notas da avaliação técnica, foi realizado a média das calçadas por zona. 

Na segunda etapa é feito uma ponderação dos indicadores por meio da percepção dos usuários, através 

de um questionário de opinião encaminhado via e-mail a todos os usuários da instituição. Para definir 

o tamanho da amostra para aplicação do questionário, foi utilizado o método de Barberetta (2002), 

tendo como amostra final 389 entrevistados. Na primeira seção do questionário, o participante 

informava qual a zona que mais frequentou no período anterior a Pandemia. A partir disto, deveria 

avaliar as calçadas da zona ilustradas nas figuras, dando nota de 0 a 7, quanto aos oito princípios do guia 

desenvolvido pelo WRI. 

Na terceira etapa, a análise final das calçadas é realizada por meio do índice de avaliação do nível de 

serviço obtida através do índice de qualidade de calçadas, encontrado por uma equação adaptada da 

equação de FERREIRA, SANCHES (2001). 

A análise do nível de serviço das calçadas, foi realizada considerando as zonas separadas e uma 

classificação geral do campus, visto que o número de respostas obtidas não alcançou à amostra mínima 

de respostas para cada zona. Na classificação geral do campus, identificou-se que o nível de serviço das 

calçadas é classificado como regular (E - 3 a 3,9 pontos). Na classificação por zonas a zona 1 foi 

classificada como bom (D - 4 a 4,9), zonas 2 e 3 como ruins (F - 2 a 2,9), zonas 4 e 5 como regulares (E - 

3 a 3,9) e zona 6 como péssimo (H - 0,0 a 0,9).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através desta análise das calçadas, analisou-se as principais falhas nas calçadas do campus, que 

comprometem a segurança do usuário, refletindo em um índice de qualidade de calçadas mais baixo. 

Alguns dos princípios que tiveram notas baixas podem ser resolvidos de maneira simples, com a 

implantação de placas informativas ao usuário. Falhas pontuais em determinadas zonas tambem foram 

identificadas como a superfície qualificada e drenagem eficiente, sendo necessário recursos mais 

complexos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Ferreira, M; Sanches, S. Índice de Qualidade das Calçadas – IQC. Revista dos Transportes Públicos. São 

Paulo, 2001, v.01, n. 91, p. 47-60. 

MOBILIZE. Levantamento calçadas do Brasil, São Paulo, p. 1, 2012. Disponível em: 

<https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/calcadas-do-brasil---relatorio-inicial--abril-

20121.pdf>. Acessado em: 11 jun. 2020  

ROCHA, Vanessa Tibola da. Planejamento Urbano Sustentável com Foco na Acessibilidade. Orientador: 

Luciana Londero Brandli, 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade de Passo Fundo, 

Passo Fundo, 2016.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

USO DE FARELO FERMENTADO E BIOCOMPOSTOS NA 

BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO COM 

BIODIESEL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Viviane Simon. 

COAUTORES: Victória Dutra Fagundes e Naiara Elisa Kreling. 

ORIENTADOR: Profª. Drª. Luciane Maria Colla. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO:  

Os casos de contaminação de solos com biodiesel são recorrentes, tanto em vazamentos de sistemas 

de tancagem como no transporte rodoviário. Devido aos impactos para o meio ambiente e a saúde 

pública, tecnologias de tratamento do contaminante no solo são necessárias. Dentre estas, a 

biorremediação utiliza microrganismos na biodegradação de contaminantes oleosos, citando-se as 

técnicas de atenuação natural, bioestimulação, bioaumentação e adição de biocompostos, como lipases 

e biossurfactantes. A fermentação em estado sólido (FES) é uma alternativa para a produção de 

biocompostos utilizados no tratamento de solos contaminados. O fungo Aspergillus niger destaca-se na 

produção de lipases e biossurfactantes por sua facilidade de adaptação a condições adversas de cultivo. 

Objetivou-se biorremediar solo contaminado com biodiesel utilizando farelo fermentado contendo 

lipases e biossurfactantes produzidos por Aspergillus niger. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A  FES foi realizada pela adição de  2 mL de inóculo de A. niger em 40 g de meio de cultivo composto por 

farelo de trigo: sabugo de milho (proporção 80:20), 0,5 % de melaço de cana, 60 % de umidade, 5 % de 

indutor óleo de soja e 30 mL de solução de micronutrientes, cultivado a 36 °C por 4 d. A produção dos 

biocompostos foi mensurada através da atividade lipásica (AL) (BURKERT et al., 2004) e atividade 

emulsificante água em óleo (AEA/O) (COOPER; GOLDEMBERG, 1987). Para o ensaio de biorremediação, 

foram adicionados a 500 g de solo, 20 % (m/m) de biodiesel e a umidade foi ajustada em 35 %. Para a 
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Biorremediação Induzida 10 % de farelo fermentado contendo os biocompostos e o fungo ativo, foi 

adicionado em relação ao peso seco do solo. A atenuação natural (AN) foi realizada através do 

monitoramento da degradação do contaminate. Os ensaios foram realizados em duplicata, por um 

período de 90 dias. Nos tempos 0 d, 15 d, 30 d, 60 d e 90 d, foram coletadas amostras para avaliação da 

biodegradação do contaminante (método 3550B - USEPA, 1996), crescimento microbiano e produção 

de lipases (MARGESIN et al., 2002) e biossurfactantes in situ no solo, com determinação da AEA/O e 

tensão superficial (Du-Nuoy’s ring method), expressa em percentual de redução (RTS). O A. niger 

produziu uma AEA/O de 4,77 ± 0,38 UE e AL de 6,52 ± 1,16 U, em 4 d de cultivo. A biorremediação induzida 

apresentou as maiores médias de degradação (74,40 ± 1,76 %) e diferença estatística (p<0,05) em 90 d, 

quando comparada a AN (60,09 ± 0,52 %) (Figura 1), sendo vantajosa a sua utilização. Em 90 dias, ao 

utilizar a Biorremediação Induzida, a contagem microbiana obteve maior número de unidades 

formadoras de colônias (UFC) e, também, as maiores médias e igualdade estatística (p<0,05) em 0d e 

15 d (Tabela 1). Para a AN, verificou-se redução da população microbiana ao longo do tempo e, também 

menores médias e igualdade estatística (p<0,05) devido à baixa disponibilidade do biodiesel para os 

microrganismos presentes no solo. Para a Biorremediação Induzida, em 30 d, observou-se um pico na 

produção de lipases e biossurfactantes (Tabela 2), comprovando maior utilização do contaminante pelos 

microrganismos como fonte nutricional de carbono, devido a capacidade dos biocompostos de hidrólise 

e emulsificação/solubilização de compostos oleosos, reduzindo sua concentração no solo. A adição do 

farelo fermentado contendo os biocompostos e o fungo resultou em maior degradação do 

contaminnate. O meio de cultivo aplicado diretamente em solo sem a necessidade de precipitação e 

recuperação dos biocompostos reduz custos associados ao bioprocesso (DECESARO et al., 2015), 

reduzindo também os custos com a biorremediação, sendo o farelo fermentado utilizado como fonte 

nutricional, microbiana e de bioproduto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O ensaio de Biorremediação Induzida apresentou maior percentual de degradação do contaminantes 

em 90 d de experimento (74,40%), se comparado a atenuação natural (60,09%), monstrando-se viável 

ambiental e economicamente, não necessitando de processos de extração e purificação para utilização 

dos biocompostos produzidos e aplicados. 

 

REFERÊNCIAS: 

BURKERT, et al. Optimization of extracellular lipase production by Geotrichum sp. using factorial design. 
Bioresource Technology, v. 91, n. 1, p. 77-84, 2004.  

COOPER, D.G.; GOLDENBERG, B.G. Surface-active agents from two Bacillus species. Applied and 
Environmental Microbiology, v. 53, n. 2, p. 224-229, 1987.  

DECESARO, A. Biossurfactantes em processo de biorremediação. Revista Ciência Exata e Naturais, vol. 
17, n 1, 2015. 

MARGESIN et al. A colorimetric method for the determination of lipase activity in soil. Biotechnology 
Letters, v. 24, n. 1, p. 27-33, 2002. 
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USEPA, U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 1996. Method 3550B: Ultrassonic Extraction.  

 
ANEXOS 

Figura 1 – Degradação do contaminante utilizando as técnicas de AN e Biorremediação Induzida (%)*. 

 
* Letras iguais indicam que não houve diferença estatística (p <0,05) pelo teste de Tukey para as médias ± desvio 
padrão, quando comparados todos os ensaios em todos os tempos. 

 
Tabela 1 – Contagem de microrganismos do solo (log UFC.g solo-1)*. 

Tempo (dias) AN Biorremediação Induzida 

0 3,87 ± 0,03a 8,30 ± 0,08c 
15 ND* 8,16 ± 0,21c 

30 4,38 ± 0,39a 7,08 ± 0,06b,c 

60 ND** 6,62 ± 0,70b 

90 ND** ND** 

* Letras iguais indicam que não houve diferença estatística (p <0,05) pelo teste de Tukey para as médias ± desvio 
padrão, quando comparados todos os ensaios em todos os tempos. ** ND: não detectado pelo método 

 
Tabela 2 – Atividade emulsificante água em óleo (UE), RTS (%) e Atividade Lipásica (U)* 

Tempo 
(dias) 

AE A/O RTS 
Biorremediação Induzida 

AL 

AN 
Biorremediaçã

o Induzida 
AN 

Biorremediaçã
o Induzida 

AN 
Biorremediaçã

o Induzida 

0 3,64 ± 0,11c 4,22 ± 0,17c ND*** ND*** 0,94 ± 
0,21a,b 

3,55 ± 0,39d 

15 3,58 ± 0,39c 3,60 ± 0,14c 2,59 ± 0,29a,b 1,79 ± 0,18ª ND** 0,73 ± 0,28ª,b 

30 3,76 ± 0,20c 4,48 ± 0,25c 7,64 ± 0,44f 6,02 ± 0,24e ND** 6,62 ± 0,17e 

60 2,43 ± 0,44b 3,63 ± 0,17c 3,87 ± 
0,31c 

3,94 ± 0,02c 0,19 ± 0,03a 2,08 ± 0,24c 

90 ND** 0,80 ± 0,13a 3,42 ± 
0,10b,c 

5,03 ± 0,00d 1,03 ± 
0,03a,b 

1,33 ± 0,17b,c 
* Letras iguais indicam que não houve diferença estatística (p <0,05) pelo teste de Tukey para as médias ± desvio 
padrão. 
** ND: não detectado pelo método. *** ND: não houve redução da tensão superficial 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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DANÁLISE CRÍTICA SOBRE A DISPONIBILIDADE E O USO DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS  NO ENSINO 

FUNDAMENTAL, SÉRIES FINAIS, NAS ESCOLAS DA REDE 

ESCOLAR MUNICIPAL DE MARAU/RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Eduarda Rocha   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Prof. Ms. Sidinei Cruz Sobrinho 

UNIVERSIDADE: Instituto Federal de Educação Ciencias e Tecnologia- Rio Grandense - campus Passo 

Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa analisou criticamente a disponibilidade e o uso dos recursos tecnológicos 

educacionais nas séries finais do ensino Fundamental nas escolas da Rede Escolar Municipal de 

Marau/RS.  

A importância acadêmica desta temática reside no fato não termos identificado nenhum estudo dessa 

natureza na rede municipal na cidade de Marau/RS. Sabe-se que os recursos educacionais existem, 

porém não há nada que investigue, analise e confirme se os mesmos estão ou não sendo utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Organiza-se a presente pesquisa em três capítulos. No primeiro capítulo, tratamos dos avanços dos 

recursos tecnológicos educacionais e a contextualização destes na rede municipal estudada. No 

segundo capítulo apresentamos a metodologia e os procedimentos metodológicos utilizados para a 
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realização da pesquisa. No terceiro capítulo, por fim, trazemos, de forma sistemática, o tratamento e a 

análise dos dados pesquisados e as conclusões pertinentes. Concluímos, objetivamente, com a 

apresentação dos principais resultados alcançados com o presente estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante aos autores citados na pesquisa, mostra-se que os recursos tecnológicos vem avancando cada 

vez mais, uma evolução ampla e rapida e cabe as escolas propor que seus professores evoluam 

juntamente com essas tecnologias, que os mesmoscom outras pessoas, fazerem amizades e não 

sentirem-se tão excluídas do mundo social. 

 

REFERÊNCIAS: 

AGUIAR, E. V. B. As novas tecnologias e o ensino-aprendizagem. Macaé-RJ. Disponível em 

<http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/artigos/outros/Aguiar_Rosane.pdf>Acesso em 13 de 

nov. 2018. 

BRASIL. Leis Municipais nº 5170 de 29 de maio de 2015. [2015]. Disponível em 

<http://www.ufrgs.br/monitoramentopne/planos-municipais-de-educacao-rs/m/marau> Acesso em 

28 de jan. 2019 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CARTAS, UM OLHAR SENSÍVEL: A LITERATURA DE JOSUÉ 

GUIMARÃES ATRAVÉS DE SEUS LEITORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Santin 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Josué Guimarães foi jornalista, político e escritor. Sua breve biografia poderia ser descrita dessa forma, 

porém, neste estudo, pretende-se ir além disso.  Pelos olhos de seus leitores, será apresentado um 

escritor poucas vezes visto: um escritor capaz de provocar por meio de seus livros, sentimentos, 

experiências e novas vivências em quem lê sua obra. Tais leitores, através das correspondências, hoje 

resguardadas no Acervo Literário de Josué Guimarães (ALJOG/UPF), deixaram importantes testemunhos 

de leitura, os quais, ao serem analisados, fornecem amostras importantes sobre a recepção dos livros 

do autor e do homem por outra escrita: a interpessoal. Os relatos são numerosos, e a leitura é 

evidenciada das mais diversas formas. Para tanto, nesta análise, foi realizado um recorte dentre as 

muitas missivas de Josué Guimarães, e, assim, pequenos fragmentos de quatro cartas, cada uma de um 

emissor diferente, serão melhor explorados neste resumo.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma leitora, em uma carta não datada (Anexo A), mas presumida como sendo de 1981, diz ao Josué 

Guimarães: "na impossibilidade de enviar-lhe flôres pelo seu magnífico Camilo Mortágua, escrevo esta 

carta".  Assim, sendo capazes de superar a ausência, as missivas tornam-se veículos indispensáveis para 

o diálogo entre os leitores e o autor.  Rocha (2016, p. 139) diz, em seu livro, que “[...] as cartas acenam 

com um tempo de validade determinado, pois, de algum modo, se deixam ver como improviso criativo 

para burlar a imposição do distanciamento”. Na impossibilidade de travar uma conversa presencial 

acerca da literatura de Josué Guimarães e, talvez, de mandar flores, os leitores viram na carta um veículo 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

5
5

 

pelo  qual suas leituras sensíveis, elogios e sugestões puderam chegar a um destinatário que, em 

algumas vezes, não era nem se quer conhecido, apenas lido e projetado. Esse ser projetado – o escritor, 

um sujeito em condição particular, a de destinatário de uma carta – é procurado nas entrelinhas de sua 

própria escritura; e na busca por respostas, as cartas são escritas e enviadas. Esses documentos que 

resguardam testemunhos são numerosos, diversificados e, em muitas correspondências, evidenciam 

um leitor que identificou, através da leitura dos escritos de Josué, mesmo algum sentido para sua vida. 

Esses relatos, tão específicos e extremamente particulares, serão resguardados e respeitados, 

permanecendo na confidencialidade que é atribuída a qualquer carta nos limites éticos de qualquer 

pesquisa em arquivo literário. 

Além desses relatos pessoais, elogios e sugestões (Anexo B), aparecem com frequência nas missivas 

analisadas, e, inclusive, as indagações sobre o processo criativo do escritor diante de sua obra também 

são fatores importantes encontrados nas correspondências. Como pode-se ver no anexo C deste 

resumo, quando uma jovem leitora nas linhas de uma carta de 10 de outubro de 1980, ao expor seu 

relato acerca da obra “É tarde para saber”, lança a pergunta sobre o processo criativo de Josué perante 

esse livro.  A indagação da leitora é a mesma do pesquisador de hoje, já que, tanto quanto um 

correspondente, o pesquisador de acervo é um leitor que vive em copresença com o escritor.  Dessa 

forma, a resposta para essa carta poderia ser uma valiosa fonte de pesquisa.  

Dentre lágrimas, sorrisos e associações, cartas tão importantes foram escritas e resguardadas pelo 

autor. Tantos eram os pedidos desses leitores encantados com tal literatura humana; vários eram os 

"votos" para o escritor, como o da leitora apresentada no anexo D que, no ano de 1982, ao relatar a 

leitura de Camilo Mortágua, afirma: "que Deus lhe dê muitos anos, para que o sr. possa continuar 

criando coisas maravilhosas como Camilo". No entanto, Josué faleceu em 1986, deixando um hiato de 

angústia e de desejos; de encontros e de comunicações não realizados.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O escritor, o livro, o leitor e o sentimento da leitura importam na pesquisa com cartas. Testemunhos 

valiosos são colhidos nesses documentos, os quais, ao serem zelados por Josué e transferidos para um 

acervo, permitem coletas significativas envolvendo a produção e a recepção de sua obra, e, também, 

desvelam um escritor através de uma ótica particular, que não se teria acesso senão pelas missivas.   

 

REFERÊNCIAS: 

AUTORES GAÚCHOS. Josué Guimarães. Porto Alegre: IEL, 1988. 

ROCHA, Vanessa Massoni da. Por um protocolo de leitura do epistolar. Rio de Janeiro: Editora da 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

SANTOS, Matildes Demétrio dos. Ao sol carta é farol: a correspondência de Mário de Andrade e outros 

Missivistas. São Paulo: ANNABLUME, 1998. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

ANEXOS 

Anexo A - Fragmento da correspondência não datada, mas presumida como sendo de 1981. 

 
                                                                          Fonte: ALJOG/UPF. 

Anexo B - Fragmento da correspondência datada em 03 de março de 1974, na qual a correpondente faz 

algumas sugestões em torno da obra “A Ferro e Fogo: tempo de solidão”. 

 
                                                    Fonte: ALJOG/UPF. 

Anexo C - Correspondência  datada em 10 de outubro de 1980, que evidencia a pergunta de uma leitora 

em torno da criação de “É tarde para saber”. 

 
                                                                 Fonte: ALJOG/UPF. 

Anexo D -  Correspondência enviada por uma leitora, datada em 16 de setembro de 1982. 

 

                                                                Fonte: ALJOG/UPF.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DOS PRONOMES CLÍTICOS EM ESPANHOL A PARTIR 

DO LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Chaiane Peruzzo  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gisele Benck de Moraes 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho tem como tema o ensino dos pronomes clíticos acusativos de espanhol de terceira pessoa 

sob uma perspectiva do ensino em livros didáticos. A justificativa se dá na possibilidade de conhecer 

como está o ensino dos clíticos do espanhol e, além disso, auxiliar os professores a perceberem se a 

didática utilizada (livro didático) auxilia seu aluno no aprendizado, o que torna esta pesquisa importante 

para perceber como está o ensino/aprendizagem. Esta análise tem como objetivo geral verificar como 

são apresentados e trabalhados  os pronomes acusativos de objeto direto no livro didático de espanhol 

Síntesis: Curso de Lengua Española, de Ivan Martin. Além disso, observar se esse ensino se dá pelo viés 

normativo ou descritivo; averiguar os tipos de atividades propostas; analisar se é permitido o 

desenvolvimento da autonomia do aluno nas atividades; explorar se é desenvolvido as quatro 

habilidades: compreensão leitora, compreensão auditiva, expressão oral e expressão escrita.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa qualitativa interpretativista. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se com a realidade que não pode ser quantificada (MINAYO, 2001). A pesquisa 

interpretativista é construída a partir de pesquisas do autor, o qual, após obter informações sobre o 

assunto, constrói o objeto de pesquisa. (ORLIKOWSKY E BAROUDI 1991) 

Nesta pesquisa o objeto estudado foi um capítulo do livro Sintesís: Curso de Lengua Española, de Ivan 

Martin; direcionado aos alunos do ensino médio. Para analisar o capítulo foi utilizado como base a 

Teoria com Foco na Forma, tendo como principal autora Spada (1997), a qual visa que o foco do aluno 
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seja linguístico e significativo. Para Spada (1997, p.73), foco na forma é “um esforço pedagógico para 

chamar a atenção do aluno a focalizar a estrutura linguística, seja de maneira implícita ou explícita.” 

No capítulo selecionado, foi analisado as atividades referentes aos pronomes acusativos de objeto 

direto, que correspondem as formas acusativas de terceira pessoa: lo, la, los e las. No espanhol, assim 

como no Português Brasileiro (doravante PB), o pronome concorda com o sintagma que está sendo 

retomado. O PB apresenta um maior número de possibilidades de realização do objeto direto como o 

clítico, forma nula, pronome tônico, repetição do sintagma nominal. Já no espanhol o pronome tônico 

não é usado como realização do objeto, Dutra (2015). Com essas bases teóricas, foi possível observar as 

atividades do capítulo e perceber se contemplavam os objetivos pretendidos. 

A atividade apresentada no Anexo 1, solicita aos alunos que substituam o complemento direto por um 

pronome átono, como podemos observar na imagem. Esta questão é abordada pelo viés normativo, 

pois o aluno necessita saber as regras gramaticais para poder fazer esta substituição. As frases de 

substituição são frases prontas, que não fazem sentido ao aluno, assim, nesta atividade seu aprendizado 

é somente gramatical. A atividade é livre, pois o aluno irá expressar-se; sendo assim, não é possível 

controlar de que forma ele fará isso. É perceptível que o aluno não tem autonomia nesta atividade, pois 

precisa responder o que aprendeu sobre complemento direto e pronomes, não podendo avançar seu 

conhecimento além disso. Por fim, a análise nos mostra que é trabalhado no aluno duas habilidades, a 

de compreensão leitora e a de expressão escrita, pois o aluno precisa compreender a frase e depois 

saber expressar-se conforme os aprendizados obtidos. 

A partir das outras atividades, assim como esta analisada, tem-se como resultado que elas não 

propiciam ao aluno uma maior autonomia, pois ele fica limitado a classificações e substituições de 

complementos para pronomes e, em alguns casos, precisa organizar frases. Além disso, as competências 

não são todas trabalhadas, assim o aluno não terá a autonomia de utilizar os conhecimentos adquiridos 

durante o processo de aprendizagem, uma vez que as atividades prevalecem em classificações e 

memorizações.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após a análise das atividades, é perceptível que o livro não possibilita muito a autonomia do aluno, uma 

vez que a maioria das questões propostas indicam seguir algo já elaborado, que apenas necessitava uma 

substituição, por parte do aprendiz, do complemento para o pronome. O aluno não consegue abranger 

seu conhecimento para estudos culturais, para práticas de criação, leitura e práticas orais. 

 

REFERÊNCIAS: 

DUTRA, Eduardo De. Oliveira. Os efeitos da instrução com foco na forma na aprendizagem dos clíticos 

de 3ª pessoas do espanhol por universitários brasileiros. São Leopoldo, p. 61, 2015. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: 

Vozes, p. 21, 2001. 
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ANEXO 1 - Atividade 
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Anexo 2 – Explicação do pronome no livro didático 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARTISTAS RIO-GRANDENSES CONTEMPORÂNEOS- MATERIAL 

DIDÁTICO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Denise Vianna Bonato  

COAUTORES: Angela Martelo,Antônio Augusto Leal Da Cruz, Carolina Fornari Roman, Dienifer 
Risson,Julia Almeida Zanatta, Kethelin Santos da Silva, Maiara Didoné, Maria Cristina Chisté Fazolo, 
Raquel Manica, Stefani Valente Aliprandini, Wagner Valmor Ribeiro de Campos. 

ORIENTADOR: Marilei Teresinha Dal Vesco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente material didático-pedagógico foi desenvolvido pelos acadêmicos do sétimo nível do curso 

de Artes Visuais (licenciatura), proposta da disciplina de Estágio Supervisionado III. O material didático 

traz como tema os Artistas Rio-Grandenses, um apanhado de suas vidas, suas obras, e uma sugestão de 

atividade artística, o qual ficará disponível para que os arte-educadores possam realizar diferentes 

experiências de ensino-aprendizagem com os seus alunos, utilizando as linguagens da arte. O material 

será destinado às escolas de ensino fundamental, e ficará disponível à comunidade e região, com o 

intuito de estabelecer a aproximação dos alunos com artistas gaúchos e observar a arte que versa sobre 

uma realidade onde os estudantes estão inseridos, valorizando a arte que está mais próxima de seus 

cotidianos O trabalho foi elaborado como uma possibilidade de adaptação na realização do estágio, que 

coincidiu com um momento de distanciamento social devido à pandemia pela Covid-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

ARTE CONTEMPORÂNEA NO RIO GRANDE DO SUL 

A produção artística no Rio Grande do Sul, durante o final da década de 1970 e início da década de 1980, 

passa por um processo de transição, em consonância com o centro do país e o exterior, havendo, então, 

a busca por uma identidade cultural pautada na equiparação qualitativa com o eixo sudeste, deixando 

em segundo plano uma possível diferenciação devido a temáticas pautadas pela cultura gaúcha. 
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Durante esse período, percebe-se, na América do Norte, Europa e no eixo central do Brasil, uma forte 

retomada às tendências figurativas e questões do corpo humano, através de múltiplas abordagens, o 

que vêm ao encontro do que vinha sendo produzido no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com 

Cattani (1992, p. 62), "A volta de Iberê Camargo a Porto Alegre no início dos anos 80, as grandes 

exposições comemorativas dos 70 anos deste artista, de Xico Stockinger e de Vasco Prado, os livros 

lançados sobre os três,[...] foram determinantes na definição de muitos jovens artistas que optaram na 

década de 80 pela figuração e pela representação do corpo humano. A estes, somaram-se artistas de 

uma geração intermediária e com um trabalho já consolidado. [...] Alguns artistas realizaram trabalhos 

com alusões ao corpo, dentro de uma ótica diferenciada. Por exemplo, Vera Chaves Barcellos, [...], e 

Irineu Garcia, que explorou em suas esculturas a questão tátil e orgânica." Juntamente com a figuração, 

retoma-se a abstração, e com ela surge uma busca por novos materiais, trabalhos multimídia, a 

utilização do corpo em performances e happenings, e outras possibilidades pós-modernas. Porém, os 

artistas que desenvolviam essas pesquisas ainda as tinham em segundo plano, mantendo 

primeiramente um trabalho mais tradicional. Ainda segundo Cattani (1992), "a carência de experiências 

contemporâneas no estado muito se deu ao fato da assimilação tardia da modernidade, o que implicou 

em um ensino da arte, tanto formal quanto informal, abordando majoritariamente meios tradicionais 

de expressão." Contudo, enquanto exceção havia o grupo Nervo Óptico que, desde a década de 70, 

apresentava uma busca por meios inovadores, e não tradicionais. Já na década de 1990, outras 

condições, como a globalização, surgem, começando a modificar o sistema da arte e, em consequência, 

o circuito artístico regional. Outras funções se integram ao campo da arte, e “[...] a exposição passa a 

desempenhar um papel predominante no cenário artístico, assim como ganha proeminência a figura do 

curador e a preocupação com a museografia.” (CARVALHO, 2007, p. 160). Frente a esse processo de 

transformação, passou-se a pensar nas exposições enquanto um trabalho coletivo e, junto a isso, surge 

à importância da relação entre a obra de arte e o espaço expositivo aos olhos do artista. Ainda nesse 

sentido, outra questão em voga na década de 90 é a instalação, que, a partir de então, passa a ser um 

trabalho recorrente dos artistas desse período, e está diretamente vinculada às exposição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A arte, como conhecimento, meio de comunicação, sua capacidade de produzir empatia e criar relações 

de afeto, se torna uma área cada vez mais indispensável para a promoção de um desenvolvimento mais 

humano da sociedade como um todo. Nesse contexto de isolamento, vemos cada vez mais a 

necessidade da arte em nossas vidas, principalmente em momentos de crise, como forma de podermos 

existir nesse mundo de forma mais positiva e consciente.  

 

REFERÊNCIAS: 

CATTANI, Icleia. (2012). Arte contemporânea e identidade cultural no Rio Grande do Sul (1980-1990). 

PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais. 3. 10.22456/2179-8001.27510. 
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CARVALHO, Ana Albani de. Anos noventa: Comentários sobre o circuito e a produção artística em Porto 

Alegre no final do milênio. In: Gomes, Paulo (org.). Artes Plásticas no Rio Grande do Sul: uma 

panorâmica/ Armindo Trevisan e outros. Porto Alegre: Lahtu Sensu, 2007. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

(X) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso   

 

MANUSCRITOS NO MUNDO DIGITAL: A PESQUISA EM 

ACERVO LITERÁRIO   

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Geremia   

COAUTORES:  Luana Cassol   

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier   

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo   

   

INTRODUÇÃO:   

A noção de hipertexto foi criada em 1960 por Theodor Holm Nelson e é atualmente aplicada, de modo 

geral, à estrutura do texto de computador. Assim, ao se ler determinado documento, reconfigurado em 

link, é possível ter acesso tanto a arquivos que auxiliam como suporte ao conhecimento do escrito 

principal quanto a demais mídias complementares. A questão, contudo, ultrapassa um termo que, 

décadas após Nelson, se associou fortemente às fermentas digitais. Um hipertexto é um conjunto de 

relações multimodais que podem ser vistas em manuscritos de obras criadas séculos antes da existência 

de  qualquer tecnologia de escrita e leitura, além dos registros quirógrafos e do impresso. Este estudo 

pretende relacionar a pesquisa em acervo à constituição hipertextual que existem ora no arquivo 

literário em si, ora em seus documentos manuscritos.    

   

DESENVOLVIMENTO:   

A crítica genética, como área do conhecimento, surgida no final dos anos 60, logrou momentos de 

hesitação quando os computadores pessoais dos escritores surgiram como impossibilidade de corpus 

de estudo aos teóricos que pesquisavam o processo criativo dos escritores. Os arquivos de computador, 

escritos e substituídos em salvamentos constantes na memória da máquina, impossibilitariam a 

existência dos documentos de processo, os tais rascunhos, que, na realidade, aos geneticistas, designam 

etapas de trabalho e processos descontínuos de criação. Mesmo que isso possa ser verdade, há muitos 

acervos materiais ainda a serem pesquisados, como o ALJOG/UPF (Acervo Literário de Josué 

Guimarães).  Pino e Zular (2007)  afirmam que “objeto da crítica genética não é um texto, um material, 

mas um processo, não aquele pelo qual o escritor passou, mas aquele que o pesquisador construiu a 
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partir dos manuscritos que esse escritor deixou”. Tal observação coloca o leitor no centro do processo, 

tal qual um usuário perante a um hipertexto. Assim, dentro de um arquivo, esse pesquisador é centro a 

deslocar, por seu interesse e descobertas,  relações entre todos os itens que ali se encontram, dos 

aparentemente mais insignificantes, de uma bula de remédio por acaso guardada pelo autor, a um 

manuscrito, deslocado de uma gaveta da escrivaninha do escritor  a uma pasta de acondicionamento 

em seu acervo. Da mesma forma, o tal manuscrito é um documento multimodal, associado a todo tipo 

de signo, a todo tipo de semiose.  Jean-Louis Lebrave (2004) o associa à natureza não linear do 

hipertexto e à quebra das hierarquias do impresso: Hypertext is both nonlinear and nonhierarchical. It 

disrupts the classifications that we use for literary and other intellectual works and relativizes the 

hierarchy that makes us privilege a canonical group of “great texts” at the expensive of all other books. 

Hypertext puts auctoritas into question, relativizing the fixed nature of the text and destabilizing the 

position of the author. Em tradução nossa: “O hipertexto é tanto não linear quanto não hierárquico. Ele 

perturba as classificações que usamos para a literatura e outros trabalhos intelectuais e relativiza a 

hierarquia  que nos faz privilegiar  um grupo canônico de "ótimos" textos no caro de outros livros. O 

hipertexto coloca autoridade em questão, relativizando a natureza fixa do texto e desabilitando a 

posição do autor”. Da mesma forma, coloca o hipertexto em um estado virtual nas potências criativas 

de um autor:  “Genetic documents illustrate how little the ‘natural’ functioning of the mind relates to 

the linear, sequential, and detached mode that characterizes standard writing. All the critical work on 

the beginning of texts […] demonstrates that many writes undergo periods of tension, sometime 

extreme, before their ‘writing’ becomes ‘writing for a work’,  or before the creative process succeeds in 

conforming a logic of qualities classically attributed to text: uniqueness, stability, cohesion, coherence, 

and finitude”. Novamente, em tradução nossa: “Documentos genéticos ilustram quão pouco o 

funcionamento "natural" da mente se relaciona com o linear, sequencial e diferenciado que caracteriza 

a escrita padrão. Todos os críticos trabalham no começo dos textos [...] demonstram que muitas escritas 

são submetidas a períodos de tensão, às vezes extremo, antes que a "escrita" se torne a "escrita para 

um trabalho", ou antes que o processo criativo suceda em conformar uma lógica de qualidades 

classicamente atribuídas ao texto: singularidade, estabilidade, coesão, coerência e finitude”. Este 

trabalho, nascido  de leituras dos documentos digitalizados no ALJOG/UPF pretende refletir sobre a 

natureza hipertextual do que se encontra datilografado e rasurado, da mesma forma como busca refletir 

sobre como a leitura em acervo pode ser produtiva quando se associam sentidos do que parece  serem 

itens isolados.    

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS:   

Tendo a noção de hipertexto definida, é possível, então, relacioná-la à crítica genética de maneira mais 

concreta. Ao se estudar o acervo literário de determinado autor, temos que cada comentário, cada 

dobra da página, cada sublinhado acrescenta um link ao texto, um termo de múltiplas semioses e 

camadas textuais, da mesma forma como se apresenta como parte de um todo (sempre) por fazer. E 

esse todo (sempre por fazer) é feito pelo pesquisador. Cabe aos estudiosos desse autor fazer a relação 

entre o que está escrito e o que não está escrito.   
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação.   

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA   

   

ANEXOS   

Figura 1: Fragmento da correspondência não datada, mas presumida como sendo de 1981.   

   

                                                                          Fonte: ALJOG/UPF   

 

Figura 2: Fragmento da correspondência datada em 03 de março de 1974, na qual a correpondente faz 

algumas sugestões em torno da obra “A Ferro e Fogo: tempo de solidão”.   

   
                                                    Fonte: ALJOG/UPF   
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Figura 3: Correspondência  datada em 10 de outubro de 1980, que evidencia a pergunta de uma 

leitora em torno da criação de “É tarde para saber”   

   

                                                                 Fonte: ALJOG/UPF   

 

Figura 4: Correspondência enviada por uma leitora, datada em 16 de setembro de 1982   

   

                                                                Fonte: ALJOG/UPF   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DAS MARCAS DE SUBJETIVIDADE NO TEXTO DE 

GÊNERO NOTÍCIA SOB UM OLHAR ENUNCIATIVO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Estela Mettler Piva  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Dra. Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa da Teoria da Enunciação, idealizada na linguística 

enunciativa de Émile Benveniste. Trabalhamos, especialmente, com o texto Da subjetividade na 

linguagem (1958), de Benveniste, que nos apresenta o conceito de subjetividade na linguagem e suas 

marcas no discurso. Observando este conceito principal, o objetivo deste trabalho é analisar 

enunciativamente o advérbio na construção do sentido do texto do gênero notícia, mostrando que estas 

escolhas são marcas que desvelam uma subjetividade de sujeitos que se enunciam em textos. O corpus 

deste trabalho é um texto do gênero notícia que foi selecionado de um jornal de circulação nacional, a 

fim de observar, analisar e descrever o emprego das formas – advérbios – em função da construção dos 

seus sentidos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta pesquisa é considerada bibliográfica, pois se utiliza de livros como fonte de consulta.  Faremos 

nosso estudo a partir de alguns conceitos-chave trazidos pelo linguista Émile Benveniste, especialmente 

o de subjetividade. Dessa forma, mostraremos que a linguagem é parte da natureza do homem, uma 

vez que sem linguagem não há comunicação. A subjetividade é um fator de extrema importância para 

que haja linguagem, vejamos: toda vez que eu falo, me coloco no lugar de eu e este lugar de eu suscita, 

mesmo que inconscientemente, um tu, um interlocutor. É com esse contraste entre eu e tu que a 

linguagem acontece e que os sujeitos se comunicam. A subjetividade é esta capacidade do locutor de 

se colocar como sujeito. Algumas marcas como a temporalidade e o uso dos pronomes pessoais deixam 
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clara a subjetividade de um texto. Mostraremos, em um texto do gênero notícia, que os advérbios são 

marcas identificáveis de subjetividade que exemplificam a imparcialidade de um texto e analisaremos 

o sentido que cada uso constrói. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Feito este estudo teórico na teoria benvenistiana e analisando os advérbios de uma notícia, concluímos 

que não há texto neutro/imparcial e que o sujeito que escreve sempre deixará suas marcas, de uma 

maneira ou de outra, através de pronomes, adjetivos, advérbios etc. Esperamos compartilhar este 

estudo com as demais áreas do conhecimento para que o mito do "texto neutro" seja entendido e para 

que as pessoas entendam que não existe um texto totalmente e somente objetivo.  

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral I. 5. ed. Campinas: Pontes, 2005; 

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral II. 2. ed. Campinas: Pontes, 2006; 

SAUSSURE, F. D. Curso de linguística geral. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2012; 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 
 
 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MULTILETRAMENTOS E 

SEMIÓTICA DISCURSIVA. 

 
AUTOR PRINCIPAL: Felipe Quevedo Giovanoni 

COAUTORES: Luciana Maria Crestani 

ORIENTADOR: Luciana Maria Crestani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As recentes reformas educacionais brasileiras passaram a exigir, a partir de 2017, novos paradigmas no 

ensino da língua materna e estrangeira (BRASIL, 2017). Nesse sentido, os estudos da área de 

multiletramentos e da semiótica discursiva vêm trazer o aporte teórico necessário para desenvolver as 

habilidades de análise linguística e semiótica requerida pela BNCC. Assim é que buscamos desenvolver, 

neste projeto, avanços na área de ensino de língua materna e da semiótica discursiva, que visem atender 

as exigências legais educacionais brasileiras e contribuir para ampliar competências comunicativas dos 

alunos/sujeitos sociais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A semiótica greimasiana, ou semiótica discursiva, da tradição de A. J. Greimas, estuda o texto, o que ele 

diz e como faz para dizer o que diz (BARROS, 2005). Toma-o como objeto de significação, mas não 

somente o texto verbal. Sua metodologia é utilizada para se estudar todo aquele objeto de significação 

produzido pela cultura humana. Desse modo, a semiótica vem estudar textos verbais e não-verbais, 

quais sejam, imagens estáticas como fotografias, pinturas, desenhos, imagens dinâmicas como vídeos, 

colagens, e textos sincréticos, isto é, aqueles que produzam sentido através de várias linguagens de 

manifestação (GREIMAS; COURTÉS, 2008). 

Essa múltipla manifestação de significados representa um traço característico da cultura 

contemporânea. Por isso, a educação dos jovens necessita cada vez mais abraçar o estudo de objetos 

multissemióticos. É assim que essa teoria vem lançar os fundamentos da análise linguística e práticas 

de interpretação de texto modernas, utilizadas pelos educadores para se desenvolver nos estudantes 
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as habilidades linguísticas e o senso crítico de leitura, como sintetizado por Fiorin (2000) em seu trabalho 

Elementos de análise do discurso. 

A era das imagens e da significação visual também vem exigir da educação que a “leitura” não se limite 

à decodificação de signos, mas que seja orientada ao sentido. Assim, a o multiletramento do estudante 

deve prepará-lo para esta realidade de leituras visuais tão presente na sociedade atual (KRESS; VAN 

LEEUWEN 1996 e ROJO, 2012). Esta preparação tem de vir desde os anos iniciais da educação e 

perpassa, como necessidade, todas as áreas do conhecimento. Dessa forma a análise linguística e 

multissemiótica deve ser abordada de maneira multi e transdisciplinar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste projeto foram analisados textos verbais, não verbais e multissemióticos, utilizando as teorias da 

semiótica greimasiana (GREIMAS; COURTÉS, 2008 e BARROS, 2005) e da gramática do design visual 

(KRESS; VAN LEEUWEN 1996) e foram feitas abordagens de conexões dessas teorias com as práticas 

educacionais de língua materna (FIORIN, 2000) de modo a atender as exigências da BNCC para os 

multiletramentos e a formação das habilidades linguísticas dos estudantes contemporâneos. Com base 

nesses preceitos teóricos, viemos desenvolvendo materiais e práticas (produção de artigos, discussões 

em grupo, apresentação em eventos, oficinas) que servem como suporte e forma de atualização aos 

professores para trabalho em sala de aula. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria Semiótica do Texto. 4. ed. São Paulo: Ática, 2005. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNC C_20dez_site.pdf. Acesso em: 21 de agosto de 
2020.  

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2008. 

KRESS, G; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. London: 

Routledge, 1996. 

ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 
2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIALOGISMO E LITERATURA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Flávia de Oliveira Milani   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os bolsistas de Iniciação Científica do projeto "Processos de interação em discursos de caráter 

conversacional”, juntamente com sua orientadora Marlete Sandra Diedrich, desenvolveram uma 

sequência de atividades práticas no Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis com os alunos do 1º 

ano do ensino médio a partir da teoria Dialógica de Mikhail Bakhtin e seu Círculo. O objetivo da pesquisa 

realizada, pautava-se em analisar situações de  interação conversacional entre alunos do ensino médio, 

bem como observar a relação interacional entre professor e aluno(s) em um ambiente de 

ensino/aprendizagem. A experiência aqui relatada diz respeito às atividades de inserção no ambiente 

escolar, as quais se deram a partir do trabalho com textos literários que dialogam com o contexto social 

dos discentes.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir de princípios propostos pelo Circulo de Bakhtin, parte-se da ideia de que todo discurso é 

constituído pelo discurso alheio, assim, quando um sujeito enuncia, ele traz toda sua bagagem sócio-

histórica. Partindo dessa realidade, a experiência relatada envolve uma série de atividades interacionais 

com a turma do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, da cidade de 

Passo Fundo/RS, buscando analisar a construção do discurso em um ambiente de interação social.  

O projeto dividiu-se em três encontros - realizados entre os meses de setembro e outubro de 2019 - 

construídos em torno de uma temática que dialogasse com a realidade vivenciada pelos estudantes, a 

saber: medo e coragem, visto que os alunos nessa faixa etária enfrentam novas descobertas e novos 

questionamentos. Os dois primeiros encontros ocorreram na escola. O terceiro encontro se deu no 

Mundo da Leitura, espaço da Universidade de Passo Fundo. Por se tratar de um contra-turno da escola, 
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uma vez que os alunos estudavam de manhã, o número de discentes presentes foi reduzido, mas não 

interferiu nos resultados da pesquisa.  

Primeiramente, os alunos foram recepcionados com um caminho cheio de perguntas com o tema medo. 

Logo após, eles foram direcionados à Arena, espaço do Mundo da Leitura, na qual receberam uma 

plaquinha escrita SIM ou NÃO, em que eles deveriam levantar para responder os questionamentos já 

lidos na entrada do ambiente. Depois foram apresentados três vídeos sobre o assunto que seria 

debatido no dia. Ainda na Arena, aconteceu uma leitura dramatizada do conto "Maria", da autora 

Conceição Evaristo, feita pelos estudantes da graduação. Ressalta-se que esse era o texto principal da 

tarde. Após isso, os alunos foram levados para a sala principal do Mundo da Leitura, onde ocorreu o 

debate final sobre o conto. A discussão sobre o texto rendeu reflexões profundas da parte dos 

estudantes, os quais apresentaram grande compreensão do problema apresentado. Além disso, foram 

analisados elementos concernentes à estilística do texto e sua função para a produção de sentido, como, 

por exemplo, o impacto da estratégia de repetição na condução da história narrada.  

A experiência se encerrou com uma proposta final de produção, na qual os estudantes deveriam 

elaborar uma atividade escrita ou oral sobre uma vivência marcante de sua vida. Esse trabalho seria 

exposto e apresentado para os pais no final do ano em uma espécie de feira. No entanto a greve dos 

professores, ocorrida no final de 2019, acarretou no fechamento das escolas durante um período e o 

projeto não conseguiu ser finalizado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o projeto alcançou resultados satisfatórios ao longo de seu desenvolvimento. Os alunos 

da escola Joaquim Fagundes dos Reis apresentaram um grande domínio de compreensão textual, bem 

como demonstraram interesse pela literatura e pelo conhecimento. Além disso, a aproximação com 

essa turma apontou a necessidade de novas perspectivas para um fazer educacional contemporâneo 

que ultrapasse a abordagem do professor como o único detentor de conhecimento.  

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN,  Mikhail  (Volochínov).____Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico da linguagem. 14.ed. São Paulo: Hucitec, 2010.203p. 

BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato. Trad. aos cuidados de Valdemir Miotello e Carlos Alberto 

Faraco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010, 160p. 

GOMES L. Estilo e Enunciação na linguagem: interseções e distanciamentos entre a estilística de Charles 

Bally e a teoria dialógica de Mikhaill Bakhtin. Nonada: Revista em Letras, Porto Alegre, vol. 1, 2017, num. 

28, 120-134, maio de 2017. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: EXPERIÊNCIA DE SIGNIFICAÇÃO 

ATRAVÉS DA RECRIAÇÃO DE CONTOS DE FADAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Golembieski  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Esta reflexão tem como tema a aquisição da linguagem como uma experiência de significação através 

da recriação de contos de fadas e faz parte do projeto de pesquisa “A experiência da criança na 

linguagem: língua e práticas sociais”, que concebe a aquisição da linguagem pela criança como uma 

experiência complexa que se marca no sistema da língua, mas que se completa no discurso via relações 

dialógicas de interdições, simbólicas e particulares. Dessa forma, trabalha-se com a concepção de língua 

como prática social, inserida em relações culturalmente marcadas. O Objetivo da reflexão é analisar a 

aquisição da linguagem com dados naturalísticos, uma vez que se está analisando a língua como prática 

social.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A reflexão proposta se dá por meio de um recorte de um vídeo que se popularizou na Internet no ano 

de 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=lFDPQ2ut9E). Nesse vídeo, a menina Alana, de três anos, 

está contando histórias dos Contos de Fadas a sua mãe e, ao finalizar o Conto “Os três porquinhos”, cria 

uma nova e trágica versão à história. A seguir, há a transcrição do momento filmado, levando em conta 

os aspectos verbais da interação, sem marcações específicas para além daquelas que dão a entender ao 

leitor a configuração. 
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Mãe: (filma) 

Criança: Era uma vez… todo mundo morava com João e até o treis porquinhos. 

História mai linda, né? (...) 

E daí, eles moraram junto pra sempre. Acabô 

Mãe: Já? Mas o que que aconteceu nessa história? 

Criança: Conteceu nada. 

Mãe: Então, conta a história dos três porquinhos pra mãe. 

Criança: Era uma vez os três porquinhos. Eles fazeram uma casinha, mas o lobo queria pega todo 

mundo Aaaaaa. Pegô o três porquinho, levaram pra casa i consetaram ele i viraram… nada. 

Viraram só… carne. Que tritreza, né? 

Mãe: Que que aconteceu com os três porquinhos? (riso) 

Criança: Viraram CARNE. 

Criança e mãe: (risada) 

Após o sucesso na Internet, a mãe de Alana foi entrevistada pela TV Barriga Verde 

((https://www.youtube.com/watch?v=1WUVgAy73Ao) e disse que essa contação de história se deu um 

tempo depois do pai da menina ter feito churrasco de carne suína e ter explicado à filha a origem da 

carne. Assim, a criança, na situação retratada, assume a língua a partir de valores já dados pela 

sociedade, mas ao mesmo tempo, por estarem impressos nas unidades da língua que se atualizam no 

discurso, via enunciação, esses esquemas também recebem atualizações particulares, no ato de 

apropriação realizado pelo locutor e aqui, no caso, pela criança. (DIEDRICH, 2020). 

Esses empregos de língua em situações enunciativas não são aleatórios ou exclusivamente dependentes 

da vontade do falante. Eles atendem a determinados direcionamentos enunciativos, como as questões 

vocabulares, os arranjos vocais, que se constituem sempre na vida em sociedade, na vivência cultural 

que une os homens (DIEDRICH, 2020). 

Esse esquema cultural marcado por enunciações de personagens, de pequenas narrativas fantásticas, 

com desfechos narrativos conclusivos que exigem entonações específicas é atribuído à criança pela 

contação de histórias, às quais, pela desenvoltura evidenciada, são do conhecimento da menina e fazem 

parte do seu meio social. Nesse relato, a criança já consegue atribuir vivências do entorno da língua na 

reprodução e criação de um novo enredo.  

Portanto, na relação com o outro, numa maneira particular de estar na língua, a criança apreende o 

mundo, constituindo-se, a um só tempo, falante da sua língua materna, participante da sociedade desta 

língua e manifestante do seu mundo pela fala (DIEDRICH, 2020). Assim a experiência de significação se 

revela e se aprimora ao longo da vida com o outro, com o social e reflete na língua-discurso.       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto de pesquisa no qual essa reflexão está vinculada trabalha, como dito anteriormente, com a 

concepção de língua em uso, inserida em relações culturalmente marcadas. Por essa razão, ilustra uma 

experiência da criança na linguagem em suas relações com os outros de seu convívio refletida no 

discurso.       

 

REFERÊNCIAS: 

DIEDRICH, Marlete Sandra. Aquisição da linguagem: uma experiência de significação. In: ABRALIN (org.). 

A criança e o uso da língua: fala, escrita e suas relações na aquisição da linguagem. 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=fP2o-hF7jtg&t=3900s>. Acesso em: 12 ago. 2020. 

Vídeo “Três porquinhos com final trágico”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lFDPQ2ut9EU>. Acesso em: 20 jun. 2020. 

Vídeo “Pinhalzinho - Menina de três anos faz sucesso na internet com vídeo de humor”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=1WUVgAy73Ao>. Acesso em: 20 jun. 2020.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (       ) Relato de Caso 

 

ARTISTAS RIO-GRANDENSES NA ERA CONTEMPORÂNEA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabrielle Sebben de Bastos. 

COAUTORES: Ana Júlia saqueti. Fernanda Ozelame dos Santos. Maysa Gieli dos Santos. Nágela Soares 
dos Santos Passos. Pamela Lilli Amorin Wengrat. Kênia Rebeca Oliveira Trage. Pâmela Ribeiro. Wagner 
Valmor Ribeiro de Campos. 

ORIENTADOR: Marilei Teresinha Dal'Vesco. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Faculdade de Artes e Comunicação. 

 

INTRODUÇÃO: 

O material didático-pedagógico foi desenvolvido pelos acadêmicos do sétimo nível do curso de artes 

visuais (licenciatura) da Faculdade de Artes e Comunicação – FAC, proposta pela disciplina de Estágio 

Supervisionado I. O material didático, que teve como tema “Artistas contemporâneos rio-grandenses”, 

constitui-se como recurso pedagógico, pois foram identificados poucos escritos e/ou estudos a respeito 

da produção dos artistas contemporâneos rio-grandenses, principalmente os que nos cercam. Com base 

nisso, elaborou-se o material didático, com o intuito de sanar esta lacuna. O presente material, 

destinado serve para que professores da educação escolar e educadores que integram a educação 

formal e não formal, para que os professores e educadores possam realizar diferentes experiências 

pedagógicas em arte e educação. O trabalho foi elaborado como uma possibilidade de adaptação na 

realização do estágio, que coincidiu com um momento de distanciamento social devido à pandemia pela 

Covid-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Arte Contemporânea e seus aspectos no Rio Grande do Sul, mais do que um período artístico ou 

categoria estética, pode ser vista como um paradigma, uma referência de transformação na Arte e o 

rompimento da concepção de que uma obra precisa estar enquadrada ou em um pedestal para ter 

valor. Uma das maiores características dessa arte é sua abrangência, esta oportunizada pela imensa 

diversidade de materiais e meios de produção. De acordo com Martha Burskirk (2003 apud MATHIAS, 

2015, p.148), a Arte Contemporânea não precisa ser especificamente um objeto material produzido 
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pelo artista, já que pode se tratar, entre inúmeras outras poéticas, de ideias, contextos, palavras, ações, 

performances, fotografias, vídeos, intervenções. Dessa forma, a importância estética do objeto não é 

mais considerada tão substancial, e sim o seu conceito. Alguns exemplos de obras feitas por artistas 

contemporâneos são as inscrições em garrafas de Coca-Cola, de Ciro Meireles (Inserções em Circuitos 

Ideológicos - 2. Projeto Coca-Cola, 1971) e ObichoSusPensoNaPaisaGen (2012), de Ernesto Neto. A 

primeira é uma apropriação, em que o artista gravou palavras de críticas e opiniões em garrafas de 

vidro, e a segunda é uma proposta em tamanho gigante de land-art, em que Neto interferiu tátil e 

visualmente em uma estação de trem. Ambas as obras, apesar de completamente diferentes em sua 

estética, remetem a ideias e conceitos disruptivos e fazem com que o espectador seja, mais do que um 

observador, um participante. A partir dos anos 60, a arte no Rio Grande do Sul passou a ser inovada e 

modernizada, já que os artistas começaram a adotar novas tendências em suas linguagens. Além das 

produções de desenho, pintura, gravura, fotografia, tapeçaria e cerâmica, passaram a criar instalações, 

interferências, apropriações, e o uso do próprio corpo humano como forma de expressão artística 

(CATTANI, 1992, p. 62-65). A adoção das poéticas contemporâneas possibilitou aos artistas rio-

grandenses formas de expressão que antes eram inimagináveis. Expondo opiniões, críticas e ideias, 

interferindo nas imagens cotidianas, ora públicas, ora particulares, a Arte Contemporânea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A elaboração do material didático possibilitou a materialização da poética de arte rio-grandense, 

permitindo-nos por meio da pesquisa aproximação com os artistas e suas obras. O estágio 

supervisionado I, nos aproximou da arte, sem dúvida, mostra-nos inúmeras possibilidades de 

estabelecer diálogos com diferentes contextos da arte e da educação, contribuindo com o 

aprimoramento das relações do ser humano com a Arte e com o mundo. 

 

REFERÊNCIAS: 

CATTANI, B. I. Arte Contemporânea e Identidade Cultural no Rio Grande do Sul. (1980-1990). Porto 

Arte. Porto Alegre, v. 3, n. 6.1992. 

MATHIAS, Pérola. Arte contemporânea: do que se trata? Notas feitas através da leitura do livro The 

contingent object of contemporary art de Martha Buskirk. Visualidades, Goiania, v. 13, n. 2, p. 144-

167, jul- dez, 2015. 

HEINICH, Natalie. Práticas da arte contemporânea: Uma abordagem pragmática a um novo paradigma 

artístico. Sociologia & Antropologia, Rio de Janeiro, v.04.02, p. 373-390, outubro, 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O LEGADO DE LICURGO CAMBARÁ: EXCELENTE HOMEM DE 

POLÍTICA, PÉSSIMO HOMEM DE FAMÍLIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Igor Andreola   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ivânia Campigotto Aquino 

UNIVERSIDADE: UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho é um projeto de pesquisa sobre a personagem Licurgo Cambará, de O tempo e o vento, 

delimitado à primeira parte da saga: O Continente. Sua proposta visa interpretar a personagem em 

questão, levando em consideração o contexto histórico em que o romance se passa, a fim de 

compreender se Licurgo é um reflexo do homem de sua época. Nesse sentido, o problema principal da 

pesquisa é a dualidade entre o relacionamento da personagem no meio sócio-político e no meio 

familiar. Para essa análise, o referencial teórico mais relevante advém da sociologia da literatura, com 

foco nos estudos de Antonio Candido sobre a personagem do romance e a relação entre sociedade e 

literatura. Busca-se entender, por fim, quais motivos levam Licurgo a preterir o bem-estar familiar em 

prol da força política e em qual universo cultura ele se inclui.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta é uma pesquisa puramente bibliográfica. Tendo em vista essa natureza, o ponto de partida para 

realizá-la é a leitura da trilogia O tempo e o vento, de Erico Verissimo, para proceder à análise da 

personagem Licurgo Cambará nas partes onde se apresenta em O Continente v. I e II. O embasamento 

teórico encontra-se, principalmente, em O homem que inventou a ditadura no Brasil, de Décio Freitas, 

para estudo do contexto histórico em que se passa a narrativa e, na teoria literária, das obras de Antonio 

Candido: Literatura e sociedade e A personagem do romance, presente no livro A personagem de ficção. 

Ainda, são fundamentais alguns textos da fortuna crítica do autor, como, por exemplo, Criação literária 

em Erico Verissimo, de Maria da Glória Bordini, e a tese de mestrado de Mariana Lima Marques: A 

dominação, o tempo e o vento: dominação pessoal e patriarcalismo no romance histórico de Érico 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

8
0

 

Veríssimo. Os resultados obtidos no referencial teórico, juntamente com a análise da personagem, 

derivada desses resultados, serão a matéria a compor um artigo futuro. 

Sobre Licurgo Cambará, é possível perceber que a personagem possui dois meios de atuação distintos, 

com dois níveis de sucesso distintos. Pelo lado político, apresenta-se como homem capaz e corajoso, a 

ponto de desafiar a organização política chefiada pela família Amaral desde a criação de Santa fé e se 

sagrar vitorioso. Se em um lado se mostra tão destemido e competente, no outro tem extrema 

dificuldade. Dentro de sua própria casa, na relação emocional com a própria família, mantém-se 

constantemente quieto e reservado, sem saber o que ou como dizer. É isso que gera na personagem 

uma aura dura e pouco afetiva, não despertando na maioria dos leitores apreço por ele, como de o 

próprio Erico não simpatizar com a figura de Licurgo. (BORDINI, 1995, p. 134)  

Para analisar Licurgo conforme o tema proposto, a dualidade entre sua postura perante à sociedade de 

Santa Fé e perante ao próprio núcleo familiar, devemos considerá-lo, primeiramente, conforme a 

classificação trazida por Candido: 

[...] o romancista de “costumes” vê o homem pelo seu próprio 

comportamento em sociedade. [...] Já o romancista de “natureza” o vê à 

luz da sua existência profunda, que não se patenteia à observação 

corrente, nem se explica pelo mecanismo das relações. (1976, p. 62)    

A dualidade na qual Licurgo se encontra faz com que ele tome os dois caminhos possíveis a uma 

personagem. Pelo lado de chefe político é destemido e confiante, forma a própria imagem do gaúcho 

ideal, aquilo que o seu meio o impele a ser. Contudo, isso limita sua profundidade e deixa suas ações 

nesse âmbito extremamente previsíveis. Pelo lado de chefe de família é muito mais inseguro, devido à 

fragilidade de suas relações. Isso torna suas ações no ambiente familiar muito mais difíceis de serem 

previstas, pois “[...] [para entender as personagens de natureza] é preciso ser capaz de mergulhar nos 

recessos do coração humano. ” (CANDIDO, 1976, p. 61) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível reconhecer na personagem as duas dimensões propostas e como Licurgo é a representação 

do homem de sua época, é possível por sua análise identificar os traços de relações sociais e familiares 

do homem de sua época. Assim, a Literatura se mostra como ferramenta ativa na análise das sociedades 

e dos indivíduos que nela habitam. 

 

REFERÊNCIAS: 

BORDINI, M. D. G. Criação literária em Erico Verissimo. Porto Alegre: L&PM/EDIPUCRS, 1995. 

CANDIDO, A. A personagem do romance. In: ______, et al. A personagem de ficção. 5. ed. São Paulo: 

Perspectivas, 1976. p. 51-80. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROPOSTA DE ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE 

ROBERTO ALVIM E DE JOSEPH GOEBBELS SOB PERSPECTIVA 

DIALÓGICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Augusto Reich da Silva.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Patrícia da Silva Valério. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 16 de janeiro de 2020, foi divulgado um vídeo do então Secretário Especial da Cultura do governo 

brasileiro, Roberto  Alvim, em relação ao Prêmio Nacional das Artes. O pronunciamento chamou 

atenção por apresentar o que foram consideradas semelhanças explícitas com trechos de outro 

pronunciamento, este proferido pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, em 8 de maio 

de 1933. Tais similaridades foram descritas de diversas formas pela imprensa, todas apontando para 

uma inegável relação entre os discursos de Alvim e de Goebbels. Visto que eles tocaram em temas 

delicados, no ponto de encontro entre língua e sociedade, buscamos explorá-los, neste trabalho, sob o 

viés dos estudos do Círculo de Bakhtin, compreendendo como dialógicas as relações que se deram entre 

esses pronunciamentos, distantes entre si no tempo e no espaço, mas próximos no campo do sentido, 

vinculados através da linguagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para abordar e analisar o acontecimento discursivo que nos propomos estudar, revisitamos as noções 

de enunciado e de dialogismo, por meio da revisão de textos de Bakhtin (2011 [1952-1953] [1959-1961]; 

2018 [1963]) e Volóchinov (2019 [1926]). Através da mobilização desses conceitos, exploramos os 

sentidos construídos pelos discursos de Alvim e de Goebbels por meio de excertos recuperados de suas 

enunciações, com foco naqueles em que as ressonâncias dialógicas se apresentaram com mais 
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intensidade. Ao longo de nossa pesquisa, pudemos reconhecer e apontar outra consonância de sentido, 

e, portanto, dialógica, entre o pronunciamento de Alvim e o de Goebbels, que parece não ter sido 

amplamente discutida: trata-se de um eco de outro discurso do ministro nazista, desta vez, de abril de 

1933. A inclusão desse outro discurso na análise do pronunciamento de Alvim reforça a convergência 

de sentidos entre eles, evidenciando o caráter dialógico de sua constituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em nosso trabalho pudemos contemplar o acontecimento discursivo que envolveu os pronunciamentos 

de Roberto Alvim e Joseph Goebbels em uma análise dialógica, orientada pelos escritos dos pensadores 

bakhtinianos. Pudemos reconhecer, nos discursos de ambos os sujeitos em foco, a insatisfação com o 

cenário artístico e cultural de seus países e o desejo pela renovação desse território, sob inspiração 

nacionalista,mesmo estando ligada, como vimos em Goebbels, com ideais nazistas e antissemitas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, M. M. Os gêneros do discurso. In:____Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2011 [1952-1953], p.261-306. 

____. O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas. In:_____ Estética 

da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011 [1959-1961], p.307-335. 

____. O discurso em Dostoiévski. In: ____ Problemas da poética de Dostoiévski. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2018 [1963], p.207-310. 

VOLÓCHINOV, V. N. A palavra na vida e a palavra na poesia: para uma poética sociológica (1926). In: 

____ A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. 1 ed. São Paulo: 

Editora 34, 2019, p.109-146. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL E NO RIO GRANDE 

DO SUL: PERCURSO, PROPOSTAS E PERSPECTIVAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: José Augusto Bregalda  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Dra. Luciane Sturm 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A história do Brasil, em geral, evidencia que a educação pública não tem sido prioridade nos sucessivos 

governos. Isso não é diferente no caso da oferta de línguas estrangeiras (LE). Este estudo documental e 

bibliográfico, de natureza qualitativa, objetiva contribuir com a compreensão crítica sobre o ensino de 

LE, com ênfase na língua inglesa (LI), em território nacional. Para isso, foi traçado um percurso histórico 

que destaca as políticas públicas, leis, propostas curriculares publicados pelos governos federal e 

estadual, do Rio Grande do Sul (RS) em particular. Além disso, o estudo traz uma análise das principais 

concepções e pressupostos teóricos convergentes a partir dos mesmos documentos foco do trabalho. 

Nessa etapa do estudo, buscou-se compreender a contemporaneidade e pertinência das teorias e 

propostas pedagógicas para o ensino e aprendizagem de LI na educação básica pública. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Embora sabendo que a educação é um dos pilares fundamentais para o avanço de qualquer país, 

diferentes momentos de nossa história comprovam a falta de comprometimento político com um 

aspecto tão caro ao desenvolvimento da cidadania dos brasileiros. Nosso pressuposto é que a 

aprendizagem é um direito de todo o cidadão e, da mesma forma, aprender um idioma além da língua 

materna. Nesse contexto, entendemos que se faz necessário conhecer a história e a evolução sobre o 

ensino de LE no país, pois, dessa forma, podemos compreender a situação atual, causas e consequências 

de um processo complexo, polêmico e não tão bem sucedido como poderia ser. Para o desenvolvimento 

deste estudo foram selecionados  artigos científicos de estudiosos da área da linguística aplicada e da 

educação, bem como documentos e/ou propostas governamentais contemporâneos publicados a partir 
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dos anos 1990, constituindo-se, assim, o corpus do estudo. Conhecer a história de qualquer fenômeno, 

relacionado à língua(gem) ou não, permite a compreensão ampliada do contexto e momento atual e 

como esse fenômeno evoluiu em um determinado cenário. Nesse sentido, na primeira parte do trabalho 

foi construído um percurso histórico desde o Brasil Colônia, embasado em Leffa (2016) entre outros 

pesquisadores de referência nacionalmente na área de estudo. Foi evidenciado que a evolução com 

relação ao processo de ensino de LE, mais clara a partir dos anos 1990,  se deu mais pela evolução da 

pesquisa na área e pelos cursos de pós-graduação, do que pelas políticas públicas, nem sempre bem 

sucedidas. Na segunda parte do estudo, foram retomados documentos com orientações pedagógicas: 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs - BRASIL, 1998), as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM - BRASIL, 2006)  e o Referencial Curricular Lições do Rio Grande (RCLRG – RIO GRANDE 

DO SUL, 2009), com o intuito de investigar as convergências trazidas em relação ao embasamento 

teórico que subjaz a cada um dos documentos. Foi evidenciado que o ponto em que todos esses 

documentos convergem são os gêneros do discurso, que tomam destaque nas propostas curriculares 

para a LE em cada um deles. As propostas destacam a relevância de ancorar a educação linguística em 

situações comunicativas, ou seja, práticas sociais de uso da linguagem com propósitos reais e claros 

para o desenvolvimento do estudante. O ensino de LE, assim, deve ter por finalidade despertar nos 

alunos o senso crítico necessário e formar um cidadão contemporâneo letrado do mundo globalizado, 

capaz de mobilizar a LE favorecendo seu crescimento pessoal da forma necessitada e capaz de interagir 

confiantemente com ao menos a maioria dos gêneros do discurso possíveis em suas experiências de 

vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Embora haja um contexto de adversidades, podemos buscar a mudança no ensino de LI. Mais do que 

leis e documentos orientativos, precisamos de formação inicial adequada de professores de Letras 

empenhados com as mudanças necessárias e investimento dos governos em programas de educação 

continuada, pois a LI é cada vez mais essencial aos estudantes para aprender interculturalmente como 

cidadão global. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. 

BRASIL. Orientações curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias / 

Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC/SEB, 2006. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 

estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

LEFFA, V. J. O ensino das línguas estrangeiras no Brasil. In: ____. Língua estrangeira: Ensino e 

aprendizagem. Pelotas: EDUCAT, 2016. p. 49-65. 
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RIO GRANDE DO SUL. Referencial curricular - Lições do Rio Grande: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias – Língua portuguesa e literatura – Língua estrangeira moderna. Porto Alegre, RS: SEDUC, 

2009, v. 1. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PAJUBÁ: MANIFESTAÇÃO DO ETHOS NA POLARIZAÇÃO 

DISCURSIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kaian Lago  

COAUTORES: Luis Henrique Boaventura 

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em outubro de 2018, um grande murmúrio movimentou os setores mais conservadores do país: o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) havia referenciado explicitamente o jargão Pajubá, ou o 

“dialeto gay”. Termos como “picumã” e “amapô” foram suficientes para fomentar posicionamentos 

contrários à alusão ao jargão, como o da “psicóloga cristã” Marisa Lobo, dando início, assim, a um efeito 

de polarização discursiva entre o meio LGBT+ e o meio ultraconservador cristão anti-LGBT+. O estudo 

desse evento faz-se necessário ao entendimento dos cursos discursivos/enunciativos que orientam as 

práticas de preconceito, discriminação e intolerância, advindas da polarização. Por isso, o objetivo neste 

estudo é compreender o processo de polarização entre o discurso de liberalismo social (pró-LGBT+), 

expresso pelo jargão Pajubá, e o discurso de conservadorismo social (anti-LGBT+), expresso pelo 

contradiscurso ultraconservador cristão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nossa pesquisa afigura-se exploratória e bibliográfica, com análise qualitativa. O corpus escolhido para 

análise é um post criado pela psicóloga Marisa Lobo, em 5/11/2018, na rede social Instagram, referindo-

se ao Pajubá. A análise é regida segundo arcabouço teórico de Volóchinov (2017) (Círculo de Bakhtin), 

voltado à natureza e à manifestação ideológica dos enunciados; Landowski (2016) pertinente à 

identidade e segregação nos grupos sociais linguísticos; e Maingueneau (2013) acerca das 

manifestações do ethos discursivo como elemento de identidade social, além de referenciais 

complementares. Demonstramos que sempre que houver essa expressão discursiva de uma voz “eu-
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coletividade”, haverá uma reação linear contrária a ela, originada por uma voz “eu-coletividade” 

antagonista, pois a única maneira de credibilizar a sua identidade é mostrando-a oposta à identidade 

do outro (uma coletividade é aquilo que a outra não é). Essa reação ocorre a partir do resgate dos 

valores estereotípicos da coletividade, constituídos desde suas ideologias até o tom e a vocalidade 

comuns à manifestação de seu discurso na sociedade. Entretanto, esse processo pode ser 

potencializado pela intenção discursiva de determinados tipos de discurso e determinados espaços de 

disseminação, como é o caso do discurso político disseminado na social media, quando há uma 

preocupação em angariar votos e adesão (típica do discurso político) somada à preocupação de angariar 

likes, comments e followers. A partir deste momento, o embate identitário-ideológico passa a ser 

coadjuvante de uma necessidade de autopromoção, necessária para o processo de legitimação e 

credibilidade do indivíduo enunciador, que busca o destaque de sua identidade individual (como 

indivíduo político e religioso) e de sua identidade coletiva (como meio ultraconservador cristão anti-

LGBT+). Compreendemos, então, que todo coletivo possui um conjunto de valores arquetípicos, isto é, 

um estereótipo de expressão de sua identidade que é ideológica. O próprio processo de expressão desse 

estereótipo por uma coletividade já é suficiente para originar um efeito de polarização discursiva. Nesse 

contexto, manifestações discursivas ideologicamente contrárias fazem pressão em polos opostos — o 

lado “a” força o lado “b” a criar um contradiscurso oposto a ele para representar a sua identidade, e 

vice-versa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O discurso nos mostra que as relações entre os grupos sociais linguísticos são muito mais complexas do 

que estamos acostumados a pensar, uma vez que levam em consideração fatores contextuais que são 

fundamentais para a construção da identidade de todos os indivíduos do meio social. Nesse cenário, 

todo fenômeno linguístico regido por dois ou mais discursos polarizados pode ser considerado essencial 

à manutenção da conjuntura social heterogênea que é espelhada e explicitada pela língua. 

 

REFERÊNCIAS: 

LANDOWSKI, E. Buscas de identidade, crises de alteridade. In: ______. Presenças do Outro: Ensaios de 

Sociossemiótica. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016. p. 3-29. 

MAINGUENEAU, D. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R. Imagens de Si no Discurso. 2. ed. 

São Paulo: Contexto, 2013. p. 69-92. 

VOLÓCHINOV, V. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PEDAGOGIA CRÍTICA E MULTILETRAMENTOS: COMPONENTES 

DE INTERNACIONALIZAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

PARA BRASILEIROS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kaian Lago  

COAUTORES: Eduardo Zapparoli, Luis Henrique Boaventura 

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento linguístico individual não tem acompanhado o aprimoramento dos novos meios de 

comunicação, o que ocasiona um despreparo para o contato entre as culturas e uma busca desenfreada 

pelo domínio de outros idiomas, em especial o inglês. Nesse cenário, a preocupação com a fluência pode 

desencadear uma dificuldade em mediar a cultura brasileira local, em toda a sua heterogenia, com a 

cultura dos países nativos do inglês. Por isso, o objetivo neste estudo é compreender a ação de uma 

pedagogia crítica multiletrada voltada ao ensino de Língua Inglesa em um país como o Brasil, marcado 

por desigualdades e diversidades. Justificamos a escolha do tema a partir da necessidade de valorização 

da cultura brasileira local nos contextos de ensino de uma língua estrangeira (ou internacional). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Utilizamos arcabouço teórico de Akbari (2008) e Giroux (1997, 1999) sobre a prática da pedagogia crítica 

e de que forma ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de uma prática crítico-reflexiva; Bakhtin 

(2016) sobre os gêneros discursivos e sua mobilização responsiva nas práticas pedagógicas; além de 

Rojo (2009, 2013) e Lemke (2010) sobre a função e o estabelecimento dos multiletramentos como 

componente pedagógico viabilizador de uma visão multicultural. Este estudo é exploratório, 

bibliográfico e documental, com análise qualitativa. O corpus escolhido para análise é constituído de 

uma sátira de texto publicitário, obtida na rede social Instagram, que referencia o turismo brasileiro em 

cenário internacional. Apresentamos, como resultado, que uma ação eficaz ocorreria por meio de: a) 
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associação entre pedagogia crítica, domínio dos gêneros discursivos e dos multiletramentos para a 

produção de práticas pedagógicas eficientes no ensino de Língua Inglesa como língua internacional, 

crítico-reflexiva, multicultural e não-hegemônica; b) referência de culturas não-hegemônicas ou da 

cultura brasileira para a inserção da Língua Inglesa como recurso internacionalizador; e c) aproximação 

do docente aos contextos sociais do aluno por meio da valorização da cultura local. Afirmamos, desse 

modo, que uma possível solução para o impasse educacional emergente estaria em uma pedagogia 

crítica que valorizasse as questões contextuais locais sem ignorar a ampla cultura permeada pela língua 

internacional, com um viés integrativo das unidades linguísticas que compõem tanto a língua materna 

quanto a língua internacional, isto é, um viés multiletrado. O mais importante é tornar a sala de aula 

um espaço de democracia, onde as ideologias correspondentes a cada situação sociopolítica possam 

transcorrer livremente, desvinculando a Língua Inglesa de um componente majoritariamente 

gramatical, para componentes que auxiliarão no desenvolvimento do papel dos indivíduos na 

sociedade. Essa ação é dependente de um contexto integrativo, isto é, um contexto que ofereça 

condições mínimas para que a discussão e o diálogo possam se fazer possíveis. A constituição desse 

contexto deve ser produto da luta do docente e da comunidade, para que juntos possam revolucionar 

a visão escolar acerca de uma língua que oferece os mais variados cenários para o estabelecimento de 

uma visão crítica e reflexiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a associação entre pedagogia crítica, domínio dos gêneros discursivos e dos 

multiletramentos auxilia na produção de práticas pedagógicas eficientes no ensino de Língua Inglesa 

como língua internacional, crítico-reflexiva e multicultural, à medida que possibilita conciliar os 

componentes culturais, interacionais, críticos, políticos e subjetivos como produto de um pensamento 

crítico-reflexivo que evidencia a individualidade do aluno em seu papel na sociedade brasileira. 

 

REFERÊNCIAS: 

AKBARI, R. Transforming lives: introducing critical pedagogy into ELT classrooms. In.: ELT Journal, 

Oxford, v. 62, p. 276-283, 2008. 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2016. 

GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. 

LEMKE, J. L. Letramento metamidiático: transformando significados e mídias. Trabalhos em Linguística 

Aplicada, Campinas, v. 49, n. 2, p. 455-479, 2010. 

ROJO, R. H. R. ______. Letramento(s) práticas de letramento em diferentes contextos. In: ______. 

Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2009. p. 95-125. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
7

9
0

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS SONS DA LÍNGUA: EMISSÃO E PERCEPÇÃO DO TEXTO 

POÉTICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laercio Fernandes dos Santos.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Professora Dra. Marlete Sandra Diedrich. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Passo Fundo - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Esta reflexão se ocupa da experiência de vocalização do texto poético, com destaque para a emissão e 

a escuta dos sons da língua comunicando a existência. A motivação encontra-se nas manifestações 

poético-vocais no âmbito do Projeto Invasão Cultural (Passo Fundo – RS/ Brasil), ação que envolve 

estudantes da Educação Básica da rede pública de ensino. No centro da experiência, encontra-se a 

propriedade simbólica da língua e a evocação de vivências na relação com o outro. A reflexão necessita 

de alguns esclarecimentos no que diz respeito às relações que ela estabelece com alguns campos. Em 

primeiro lugar, há a necessidade de esclarecer as relações estabelecidas no campo em que ela nasce: o 

linguístico. Assim, é fundamental deixar claro que, no universo da linguística, a discussão encontra-se 

no escopo dos estudos da enunciação, na perspectiva de Émile Benveniste (1989, p. 82), segundo o qual 

“a enunciação é o colocar a língua em funcionamento por um por um ato individual de utilização".  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O autor destaca o fato de a enunciação ser o ato em si, o que implica olharmos para o locutor que 

mobiliza a língua por sua conta, à sua maneira. Há, assim, uma relação do locutor com a língua. Além 

disso, nesse ato, estão implicados um eu e um tu, um locutor e um alocutário. Um dos aspectos sob o 

qual este ato pode ser estudado é aquele que diz respeito à realização vocal da língua, o que envolve 

sons emitidos e percebidos provenientes de um ato individual. Assim, segundo Benveniste (1989, p. 83), 

“para o mesmo sujeito, os mesmos sons não são jamais reproduzidos exatamente”, dada a diversidade 
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das situações nas quais ocorre a enunciação. Com base nessa concepção benvenistiana, é que nos 

voltamos para a experiência de vocalização do texto poético.  

Dessa forma, a segunda relação diz respeito à experiência com o texto poético, compreendido aqui 

como a manifestação linguística marcada por arranjos inusitados e inovadores, nos quais a experiência 

pessoal e única do locutor se dá a conhecer, sendo sua referência interior à expressão. 

E, assim, chegamos à terceira relação: aquela que se estabelece com o campo da Comunicação e 

Sociedade, mais especificamente, com a proposta do projeto Escutar, sentir e guardar- Experiência 

sonora e ecologia acústica, com o olhar voltado para a escuta de sons no contexto da pandemia do 

Covid-19. Parece-nos importante esclarecer que, pautados na ideia de Benveniste de que “a linguagem 

serve para viver” (1989, p. 222, grifo do autor), vemos a vocalização do texto poético como potência de 

vida no âmbito da experiência sonora e ecologia acústica. A vocalização do texto poético une existências 

e se configura como uma experiência sonora, a partir dos sons da língua mobilizados no aqui-agora da 

enunciação, mas sempre cumprindo um papel social, uma vez que, nesta experiência, mundos são 

evocados e atualizados, revestindo as palavras de novos sentidos que se particularizam, de certa forma, 

em cada enunciação. Sem dúvida, no contexto da pandemia, a experiência de vocalização do texto 

poético é prenhe dessas particularidades e afeta sobremaneira os que dela participam, aproximando 

nossa reflexão do que propõe a instigante apresentação da programação do webinar Escutar, sentir e 

guardar: “As primeiras semanas de confinamento pela contenção à Covid-19 proporcionaram a todos 

uma nova experiência sonora. A suspensão de várias dimensões da vida coletiva trouxe para o primeiro 

plano da escuta sons que habitualmente se escondem sob o ruído de máquinas, de movimentos, de 

dispositivos e de uma rotina que não convida à interioridade do ouvido. Como nos situamos após esta 

experiência coletiva transformadora? Há espaço para uma sensibilidade acústica renovada?” 

A partir dessa pergunta provocadora, buscamos resposta na experiência enunciativa aqui discutida, na 

tentativa de responder, ao menos parcialmente, a questão posta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, a experiência coletiva transformadora de se enfrentar uma pandemia revela comportamentos 

nas mais diferentes éticas e concepções, a renovação de muitas questões da vida humana. Para tanto, 

há de se aprimorar a sensibilidade acústica renovada, a fim de que se possa conhecer e aproveitar mais 

os elementos sonoros que nos cercam. Isso ocorre por meio da emissão e percepção dos arranjos vocais 

que marcam o poético, tornando a experiência na linguagem uma forma de aproximação.  

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, É. (1989). Problemas de Linguística Geral II. Campinas, SP: Pontes. 

DIEDRICH, Marlete Sandra. Aquisição da linguagem: o aspecto vocal da enunciação na experiência da 

criança na linguagem. 2015. 148f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-

graduação em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
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SILVA, C.L.C. (2016). A conversão da língua em discurso: enunciar para significar. Antares, Porto Alegre, 

vol. 8, no 15 – Jan/jun. 2016. Recuperado em 10 de agosto de 2020 em 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/166218/001046338.pdf?sequence=1. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM ESTUDO SOBRE LITERATURA COMPARADA: O QUE UNE E 

O QUE DIVERGE NA LITERATURA DE GREGÓRIO DE MATOS E 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laercio Fernandes dos Santos.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professora Dra. Marlete Sandra Diedrich. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Passo Fundo - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

O artigo proposto objetiva, portanto, apresentar uma possibilidade de estudo de uma literatura 

comparada, rompendo os caminhos da segmentação literária, não resumindo somente ao Brasil, mas 

ampliando os horizontes literários pela América Latina. A partir da teoria de Carvalhal (2006), da obra 

Literatura Comparada e Croce (2016), com seu livro Historia comparada de las literaturas argentina y 

brasileña, embasamos o que nos possibilita ancorar reflexões sobre o Barroco e uma linha que perpassa 

a literatura latino-americana, com isso, poderemos abordar as questões pertinentes entre analogias, 

dependências e as diferenças que decorrem às obras de Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana e 

Gregório de Matos, escritor da era Barroca no Brasil. Apresentamos uma possibilidade de união das 

literaturas da América Latina, para ampliar horizontes, percebendo que é possível criar "Uma Nação 

Literária". Com isso, percebemos a incidência do estilo de uma época dentro da América Latina. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A literatura comparada vem como um divisor de águas, com a finalidade de amálgama a toda produção 

literária existente na América Latina. Sabemos que entre os países hispano falantes esse estudo de união 

já existe, porém o Brasil fica isolado, tanto é verdade que nos livros didáticos que encontramos nas 

escolas, em especial sobre o Barroco, somente encontramos conteúdo restrito ao Brasil, sem que 

expanda para um conhecimento abrangente ou comparativo de um período em relação aos demais 
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países Latinos Americanos, “La literatura brasileña ha sido aislada de los estudios que intentan dar 

cuenta de una literatura latino-americana”, (CROCE, 2016, p.9). 

Para podermos entender do que se trata esse estudo sobre Literatura Comparada, seguiremos nosso 

estudo à luz de dois princípios: um de Cavarlhal, visto que ela traz em sua obra Literatura Comparada 

os princípios possíveis para entendimento e outro de Croce, Historia comparada de las literaturas 

argentina y brasileña, que nos permite olhar um pouco mais a frente de um estudo ilhado somente da 

Literatura Brasileira, assim nos ajuda entender a história da literatura, não encarcerada num país, mas 

permite uma identidade de “Nação Literária”. "El propósito de esta Historia es mucho más limitado que 

el de abarcar toda América Latina, pero insiste no ya en la conveniencia sino en la necesidad de colocar 

a Brasil en el orden latinoamericano, renunciando a la extrañeza que lo segrega fuera de los estudios 

continentales para restituirlo al espacio de apropiación que José Martí definió con un posesivo 

entrañable: Nuestra América".(CROCE, 2016, p.9) 

Podemos perceber no que nos traz a autora que há um desejo de um estudo muito mais abrangente e, 

no entender dela, que isso se torna muito mais rico para qualquer estudo. Ela salienta também que o 

Brasil está fechado no estudo quando se trata de uma literatura comparada.  E para entendermos um 

pouco mais o que significa esse estudo, traremos o que já dizia o francês Philarete Chasles, que, em 

1835, se encarrega de formular alguns princípios básicos sobre Literatura Comparada, que nos traz, em 

sua obra, “Nada vive isolado, todo mundo empresta a todo mundo: este grande esforço de simpatias é 

universal e constante”, (CHASLES, 1835, apud CARVALHAL, 2006, p.11), com isso, entendemos a 

importância de ter um estudo unificador e não restringido. 

No Brasil este estudo surge com Tasso da Silveira, em seu livro Literatura comparada, de 1964, em que: 

"em literatura comparada procedem-se a comparações de caráter especial e com finalidade positiva. 

Com a finalidade, extremamente fecunda para a história do espírito, de verificar a filiação de uma obra 

ou de um autor a obras e autores estrangeiros, ou de um momento literário ou da literatura interna de 

um país a momentos literários ou a literaturas de outros países" (SILVEIRA, 1964, p. 15, apud, 

CARVALHAL, 2006, p. 19). Por esse motivo que apresentamos um comparativo, que nos permite uma 

análise ampliada do conhecimento Barroco Latino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, na análise trouxemos  encontramos muitas semelhantes entre o Barroco Brasileiro e de outros 

países de fala espanhola e, por isso,  nos permitiu percebermos que  há traços da literatura espanhola 

imbricados a autores como Luís Góngora e Félix Lope de Veja. Isso nos expõe uma necessidade de 

sairmos de um estudo limitado, pobre para partir para um estudo que coloque o Brasil e sua obra 

artística englobado com a literatura latino-americana. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHAL, Tania Franco. Literatura comparada. 4.ed. rev. e ampliada. - São Paulo : Ática, 2006. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DISCURSO BIVOCAL EM PARÁBOLAS BÍBLICAS 

Remetemos a nossa pesquisa às teorias de Mikhail Bakhtin e seu Círculo para fundamentar a 

representação do discurso de Jesus como sujeito enunciativo. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Karine Alves da Silva  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patrícia da Silva Valério 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sendo a palavra interativa, interdiscursiva e social, as relações dialógicas são próprias a todo discurso, 

independente da esfera em que estes se materializam. Assim, nenhum enunciado é emitido no vazio, 

ao contrário, vigora em uma situação histórica, social e ativa na relação entre sujeitos. 

Baseados na visão bakhtiniana, sabemos que a palavra é enunciada por um sujeito sempre situado no 

tempo, no espaço e envolto numa situação contextual. Sendo esse sujeito, também, o mobilizador da 

palavra, sempre a projetando a outrem e esperando uma resposta que seja ativa e responsiva.  

É a partir da análise das parábolas em passagens bíblicas que estabelecemos o objetivo de investigação 

deste artigo: identificar elementos constitutivos da narrativa em textos bíblicos e compreender os 

efeitos de sentido produzidos pela bivocalidade. Com isso, para atingir esse objetivo, procedemos à 

análise das relações dialógicas e da polêmica velada nas parábolas bíblicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Através da pesquisa qualitativa, buscamos, na obra bakhtiniana, informações e subsídios para 

pensarmos o conceito de bivocalidade que aparece, sobretudo, em Problemas da poética de Dostoiévski 

e discutimos sua produtividade na análise dos processos de transmissão do discurso alheio na esfera 

bíblica. 
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Baseados na visão bakhtiniana, sabemos que a palavra é enunciada por um sujeito sempre situado no 

tempo, no espaço e envolto numa situação contextual. Sendo esse sujeito, também, o mobilizador da 

palavra, sempre a projetando a outrem e esperando uma resposta que seja ativa e responsiva. Através 

do gênero parábola, nossa análise se concentra no discurso ativo denominado “polêmica velada”, em 

que o discurso do outro não se apresenta explicitamente, mas o influenciará ativamente.  

Buscando compreender como ocorre a apreensão de vozes nas parábolas, observamos como os 

diferentes tons da polêmica velada pode ser percebida no discurso de Jesus. Segundo Bakhtin (2010), 

na polêmica velada as vozes se chocam de maneira conflituosa, mas, diferentemente da polêmica 

aberta, o choque entre as vozes acontece de forma indireta, se escondendo no próprio discurso objetal 

do autor. Assim, a polêmica velada fica impressa no discurso bivocal também por meio dos elementos 

não verbais que compõem o contexto da interação. 

Todos os relatos analisados nos permitem inferir que, a partir da linha teórica que nos propomos seguir, 

o acontecimento do discurso velado de Jesus se realiza por meio da articulação das relações dialógicas, 

as quais Jesus adequa seu discurso ao ouvinte.  

Ao analisarmos Fiorin (2012), entendemos que os significados que cristalizam a ideologia oficial do 

discurso são como um coro uníssono, que preconizam um contexto de um só discurso, em que os 

sentidos em circulação são parciais ou totalmente silenciados por restrições que defendem os interesses 

de seus enunciadores. O autor também chama esse fato de “regimes de exceção”, pois se instauram 

fora da palavra com o objetivo de castrar determinada significação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com nossa pesquisa, entendemos que todo repertório linguístico utilizado por Jesus, a manifestação da 

escolha lexical, a forma como enuncia e para quem é direcionado seu discurso, revela a todo instante 

que há uma construção socialmente organizada. Tudo isso, confere a seus enunciados um caráter de 

valoração social e o seu discurso se estabelece dialogicamente com todos os seus interlocutores.      

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, M. M. Problemas de poética de Dostoiévski. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

FIORIN, J. L. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: outros conceitos-

chave. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. p. 53-93. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

LEICRIURAS: LEITURAS ALEATÓRIAS PARA ROTEIRISTAS, 

COMUNICADORES, ARTISTAS, CRIATIVOS, INQUIETOS  

E AFINS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariele Fátima Gasparin 

COAUTORES: Andressa Paula Thomaz e Náthaly Neves da Silva 

ORIENTADOR: Cleber Nelson Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo busca fazer uma apresentação e reflexão, a partir do projeto de extensão Leicriuras (leituras 

aleatórias para roteiristas, comunicadores, artistas, criativos, inquietos e afins) que vem sendo 

coordenado pelo Prof. Cleber Nelson Dalbosco, juntamente com alunos da Universidade de Passo 

Fundo, com o intuito de desenvolver processos criativos podendo, futuramente, servir de material de 

estudo e orientação para estimular a criatividade em quaisquer áreas. É disso que se trata a criatividade, 

uma das habilidades interpessoais. Um dos objetivos principais do projeto tendo como proposta o 

desenvolvimento de "roteiros criativos", além de desenvolver e de fomentar o espírito inquisidor e o 

pensamento não-linear, e estimular a criatividade, a capacidade de estabelecer relações temáticas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto em questão gera debates de diferentes áreas, buscando um pensamento linear e não-linear, 

ajudando na exploração criativa e trazendo leituras diversas nas áreas do conhecimento, sendo eles, 

textos de divulgação científica, textos sobre e da cultura pop; textos com interface filosófica, poética e 

artística; demais textos e manifestações culturais, tais como filmes, canções, histórias em quadrinhos e 

“enciclopédicos”. “A criatividade está no trabalho do cientista, como no do artista; do pensador e do 

esteta; sem esquecer os capitães da tecnologia moderna, e o relacionamento normal entre mãe e filho” 

(MAY, 1975, p. 34). 
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Tendo início em junho de 2020, durante a pandemia, o projeto Leicriuras, apresenta uma forma de 

trabalho diferente e instigante. Além de trabalhar com leituras de textos, e reforçar a prática da 

criatividade, esta já citada anteriormente. O mesmo também auxilia positivamente na prática da leitura. 

O presente projeto seria ministrado em encontros presenciais, estes sendo quinzenais vespertinos, em 

sala de aula ou espaços abertos do campus, para então serem feitas as atividades propostas. Devido ao 

período que estamos vivendo, o projeto Leicriuras passou por mudanças e adaptações, vindo a ser 

realizado remotamente, por plataformas como o Google Meet. 

O planejamento do Leicriuras é dividido em reuniões, as quais são encontros, realizados remotamente 

com os integrantes do projeto. Esses encontros possibilitam que os membros apresentem suas críticas 

construtivas, embasadas nas leituras que foram indicadas pelo coordenador. Para as reuniões 

ocorrerem da melhor forma possível, foi realizado pelo orientador uma espécie de cronograma, 

dividindo os encontros da seguinte maneira:  

Em cada mês é selecionado um dia para que ocorram as reuniões, em cada reunião o coordenador 

definiu as atividades que irão ser seguidas. Por exemplo, no primeiro encontro do projeto, o orientador 

explicou como o mesmo iria suceder-se, como eram as atividades, e qual o seu objetivo. Logo após ao 

encerramento da reunião, o coordenador, sendo o professor, já encaminhou a cada membro do projeto, 

os textos que iam ser trabalhados e respectivamente entregues daqui um mês, quando ocorresse o 

próximo encontro. Nesse período de um mês, os alunos membros do projeto, realizam as atividades 

baseadas nos textos que foram repassados pelo professor, por e-mail. E assim ocorre sucessivamente, 

apenas ocorre à mudança na forma de atividade que vai ser realizada, e os textos que são entregues 

aos voluntários do projeto. 

Após 12 meses de projeto, teremos então a elaboração de um artigo científico com as conclusões e 

apontamentos finais, não dispondo no momento de conclusão, apenas resultados parciais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As reuniões nos permitem discutir nossas percepções com outras pessoas e ver que um mesmo texto 

pode ter diversos lados, além de nos proporcionar momentos incríveis e nos tornar pessoas mais 

conscientes. Neste momento de isolamento social, é de grande privilégio termos acesso a leituras que 

nos possibilitam novas formas de ver o mundo, mesmo que o projeto ainda esteja em desenvolvimento. 

 

REFERÊNCIAS: 

- CABRAL, Luiz Mors et al. Baunilha e cacau. In: CABRAL, Luiz Mors. Plantas e civilização: FASCINANTES 

HISTÓRIAS DA ETNOBOTÂNICA. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2016. cap. Duas Plantas, dois 

países (México e Bélgica), três bebidas (chocolate, cerveja e Coca-Cola), p. 121-127.  

- MAY, Rollo. A coragem de criar, p, 32. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE ENUNCIATIVA DO ADJETIVO EM TEXTOS 

PUBLICITÁRIOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Shaidi Natalli da Silva Carneiro  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Dra. Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste estudo, serão analisadas as formas da língua, em específico os sentidos construídos pelos 

adjetivos em textos do gênero publicitário. Essa pesquisa tem como pano de fundo uma significativa 

necessidade de se entender melhor como ver e descrever o uso e a organização da língua em dadas 

situações discursivas, tomando como base a Teoria da Enunciação de Émile Benveniste, conforme 

propõe em suas obras  Problemas de Linguística Geral I e II. Descrever as formas da língua convoca-nos 

a pensar o sentido que se constrói em textos, no caso desta pesquisa o publicitário, observando o 

emprego da língua em situações reais de comunicação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Será feita a análise de adjetivos em textos do gênero publicitário, embasada nos conceitos de Émile 

Benveniste, em que a questão da forma e do sentido na linguagem é retomada em seu artigo intitulado 

A forma e o sentido na linguagem (1966), no qual apresenta uma concepção diferente de forma e 

sentido daquela do texto Os níveis de análise lingüística (1964). Dessa forma, buscaremos, por meio de 

textos publicitários reais, analisar o emprego dos adjetivos, observando o emprego das formas como 

um procedimento importante nas descrições linguísticas executadas. Registramos que esse emprego 

diz respeito às regras que organizam o modo como essas formas são escolhidas e colocadas em 

funcionamento, quando enunciadas, evidenciando a língua em emprego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estamos iniciando a pesquisa explicada brevemente acima, e esta faz parte de um projeto maior 

ministrado pela Professora Dr. Claudia Stumpf Toldo Oudeste, tendo como título: Ler e escrever textos 

na escola : atividades, necessariamente, enunciativas, o qual visa construir uma perspectiva de análise 

de textos que provoque reflexões e produções teórico-práticas para o trabalho com textos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, Émile. Problèmes de linguistique générale I. Paris: Gallimard, 1966.  

____. Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard, 1974.   

FLORES, V. (et al). Enunciação e gramática. São Paulo: Contexto, 2008.   

FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. São Paulo: Parábola, 

2013. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O MAVRS COMO FONTE DE CONHECIMENTO: ELABORAÇÃO 

DE UM MATERIAL DIDÁTICO SOBRE OS ARTISTAS RIO-

GRANDENSES DO ACERVO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Stefani Valente Aliprandini  

COAUTORES: Giulia Machado Cittolin 

ORIENTADOR: Marilei Teresinha Dal Vesco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa envolverá a catalogação dos artistas rio-grandenses, que integram o acervo do Museu de 

Artes Visuais Ruth Schneider, da Universidade de Passo Fundo, bem como a produção de material 

didático, como possibilidade de contribuir com os processos de formação acadêmica, projetos de 

extensão, atelieres de arte, museus de artes e os diversos espaços formais e não formais da comunidade 

e região. Desse modo, pretende-se compor um estudo que suscite novos olhares para a pesquisa em 

artes e educação, por meio da materialização de materiais educativos, que apresentem a biografia dos 

artistas, as obras, as temáticas, os processos, as técnicas e materiais utilizados nas produções. O estudo 

nos permitirá refletir sobre a materialização da obra de arte como conhecimento, sobretudo no âmbito 

universitário, como forma de impulsionar o desenvolvimento de novos saberes em arte e educação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sustentação teórica do projeto de pesquisa será pautada em dois grandes pilares que contribuirão 

para o desenvolvimento de uma catalogação consistente e a produção de um material didático que 

possibilite à comunidade acadêmica e regional a aproximação do acervo do MAVRS, bem como a fruição 

e reflexão a partir das obras de arte presentes no mesmo. 
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O primeiro pilar tratará do museu de arte e de seu potencial educativo, perpassando por todo seu 

processo de transformação ao longo dos anos, atrelado às movimentações ocorridas no campo da arte, 

até adentrar no século XXI, onde, de acordo com Boone (2012, p.8) o museu “[...] deixa de ser um 

mostruário de elementos a serem observados, já que se sustenta em novas estruturas de espaço, 

pensamento e tecnologias para que ocorra a interação do espectador com a obra, o que gera uma nova 

realidade para o espaço museológico.” E buscando aproximar-se dessa nova realidade interativa própria 

do museu de arte contemporânea é que se propõe a produção de um material didático onde, possibilite-

se a aproximação dos espectadores ao acervo do MAVRS acentuando seu potencial educativo. De 

acordo com Agatti (2016, p. 126), 

O museu passa a ser entendido, portanto, como um vetor para produção de conhecimento, não só para 

uma exposição, porque é através da pesquisa que esse instrumento irá apresentar várias teias de 

relações com o objeto de estudo, possibilitando uma construção dinâmica ao processo de Ensino-

Aprendizagem. 

O outro grande pilar sobre o qual se debruçará a investigação teórica é a constituição do Museu de 

Artes Visuais Ruth Schneider, bem como de seu acervo no que tange os artistas rio-grandenses. O Museu 

de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS) é inaugurado em 1996, a partir de parcerias entre a 

Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Tendo como principais 

condutoras do projeto na época; Roseli Doleski Preto, Docente na Universidade de Passo Fundo, que 

idealizou e coordenou o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e o Museu Histórico Regional (2006 

apud FRIEDERICH, 2006, p. 58), Tania Rosing, Coordenadora da Jornada de Literatura e Vice Reitora de 

Pesquisa, Pós – Graduação e Extensão da UPF e Ruth Schneider, artista plástica, natural da cidade de 

Passo Fundo, que doa parte do acervo do museu que leva o seu nome (2016 apud AHLERT e do CARMO, 

2016 p. 15). 

A pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, em que se considera a relação indissociável entre 

a objetividade e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. Conforme Godoy 

(1995) e Richardson (1989), os dados não são analisados por meio de instrumentos estatísticos, pois a 

mensuração e a enumeração não são o foco deste tipo de pesquisa. Desse modo, a pesquisa privilegia 

a materialização de novos saberes, como base os estudos científicos, com o intuito de produzir e 

oportunizar novas possibilidades de acesso a arte, a cultura e a educação da nossa comunidade e região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados da pesquisa serão utilizados como fonte de novos conhecimentos nas áreas de artes e 

educação, como forma de fomentar a interdisciplinaridade entre a graduação, a pós graduação e o 

stricto sensu, bem como, produzir material didático, que possa ser utilizado nos processos de formação 

acadêmica, projetos de professores, atelieres de arte, museus de artes e os diversos espaços formais e 

não formais da comunidade e região. 
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AGATTI, Sidinei C. L. Museus: fontes e recursos indispensáveis para a formação intelectual do anulo. In: 

MACHADO, Ironita A. P.; ZANOTTO, Gizele (Coord.). Momento patrimônio: volume IV. Erechim: 

Graffoluz, 2015. p. 123-134. 

AHLERT, Jacqueline; CARMO, Aline do. Ruth Schneider e as janelas do Cassino: o dilema de olhar e ser 

olhado. Quinze de Novembro – Fronteiras da (in)tolerância: Passo Fundo (1945- 1955)/ Organizadora: 

Marlise Regina Meyrer. – São Leopoldo: Oikos, 2016.. 142 p. 

BOONE, Silvana. O museu e o ensino da história da arte a partir das tecnologias contemporâneas. In: IX 

SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO REGIÃO SUL, 2012, Caxias do Sul – RS.  

FRIEDERICH, Marlene Zenaide. Diálogos Artísticos com Roseli Pretto.2006. 127 f. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARRANJOS POÉTICOS NA LÍNGUA VIVA: UMA EXPERIÊNCIA 

DIALÓGICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vinícius Henrique Machado de Aguiar Franzen.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho é uma Pesquisa-ação, que resultou em uma intervenção na realidade escolar, voltado à 

prática de ensino de Língua Portuguesa em uma turma de Ensino Médio da Educação Básica. O objetivo 

foi estabelecer as relações entre as práticas de ensino e a concepção de horizonte social e sua 

ampliação, que é resultado de experiências significativas na/com a língua, pois, notamos que quando 

os arranjos poéticos da língua são estudados diante da concepção de língua como fenômeno social, 

podem ser extremamente significativos para os estudantes. Com a execução do trabalho, foi posta em 

evidência uma tríade: a língua viva, os sujeitos envolvidos e a troca interacional promovida no ambiente 

escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A experiência aconteceu em uma turma do Ensino Médio do Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos 

Reis, da cidade de Passo Fundo/RS. O trabalho dividiu-se em três encontros – realizados entre os meses 

de setembro e outubro de 2019. A aproximação com os alunos se deu por meio de atividades que 

buscaram dialogar diretamente com a realidade dos alunos, a fim de dar uma maior significância e 

evidenciar as relações dialógicas que estão presentes no ambiente escolar. As temáticas norteadoras 

do trabalho com os alunos foram: medo e coragem. 

No primeiro encontro foi apresentado o poema intitulado Medo, de Bráulio Bessa. E, com ele, iniciado 

um diálogo com os alunos, que aos poucos foram participando da conversa, uma troca de vivências a 
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respeito do tema abordado. A afirmação de Bakhtin/Volochínov (2010, p. 117) “a situação social mais 

imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu 

próprio interior, a estrutura da enunciação”, ficou evidente quando os alunos optaram por conversar 

sobre um medo em comum para todos ao invés de revelar medos pessoais, com receio de exposição 

aos demais colegas. 

O segundo encontro teve como material o conto intitulado Olhos d’água, de Conceição Evaristo. Após a 

leitura com a turma, o diálogo que se seguiu foi norteado por duas perguntas: “Que tipo de relato está 

sendo feito no conto?”, “Vocês se identificaram com algum ponto do texto? E, por quê?”. Também foi 

apresentado aos estudantes o conceito de “escrevivências”, termo criado por Conceição Evaristo para 

se referir ao processo de escrita de vivências de cada indivíduo. 

Para aprimorar as relações interacionais, o último encontro aconteceu no Laboratório de Estudos 

Linguísticos e Literários Mundo da Leitura, no campus da UPF. Os alunos foram recebidos ao som de 

AmarElo, música do rapper Emicida, e com as seguintes questões para o debate: “Você já sentiu medo 

de sair de casa? ”, “Você já teve que atravessar a rua à noite porque alguém vinha na direção oposta? 

”, “Você já teve medo de sentar ao lado de alguém no ônibus?”.  

O conto Maria, de Conceição Evaristo, foi apresentado aos estudantes de duas formas: inicialmente uma 

leitura dramatizada, feita pelos pesquisadores, e em seguida uma leitura individual de cada um. Analises 

dos arranjos poéticos foram feitas juntamente com os alunos, assim também como das metáforas e 

metonímias possíveis em função da carga ideológica mobilizada pelas relações de sentido construídas 

no discurso. Ao final do encontro, foi apresentado aos alunos dois vídeos, o clipe de AmarElo, e, logo 

após, o vídeo A história por trás do clipe, no qual as diversas histórias dos personagens de AmarElo, 

moradores do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, são narradas. 

A ação com a turma propiciou uma possibilidade de ampliação do horizonte social aos estudantes, com 

a oportunidade de acessar a experiência do outro pelos arranjos poéticos, uma vez que esses arranjos 

são ressignificados em sua própria experiência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho feito e os arranjos poéticos analisados nas enunciações mostraram o quão importante e 

necessário é garantir aos estudantes da Educação Básica interações que possibilitem a eles se sentir 

parte do processo de ensino e aprendizagem, interações em que a língua viva seja a questão que 

interligue os participantes da situação, uma vez que se liga à vida. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail (Volochínov).  Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico da linguagem. 14.ed. São Paulo:Hucitec, 2010. 203p. 

BESSA, Bráulio. Medo. In: BESSA, Bráulio. Poesia que transforma. Rio de Janeiro:Sextante, 2018. p. 32. 
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EMICIDA. AmarElo. Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=PTDgP3BDPIU>. Acesso em: 

03 de fevereiro de 2020. 

EMICIDA. As histórias por trás do clipe. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=w6A0ySjhaHA&t=213s>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2020. 

EVARISTO, Conceição. Maria. In: EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. Rio de Janeiro:Pallas, 2014. p. 39-

42. 

EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. In: EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. Rio de Janeiro:Pallas, 2014. 

p. 15-20.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 

GÊNEROS DISCURSIVOS MULTIMODAIS E PRÁTICAS LEITORAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Wesley Pinto Hoffmann   

COAUTORES: Douglas Klein Altmann 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As formas de comunicação atuais têm modificado o panorama das relações pessoais e de ensino de 

línguas no Brasil, com uma leitura que evidencia as novas tecnologias de interação e que compreende 

os gêneros multimodais, demandando dos sujeitos uma capacidade progressivamente interativa de 

interpretar os sentidos do texto nos diferentes gêneros discursivos, sobretudo, quando fazem 

referência a uma língua e cultura estrangeira. Dessa forma, a questão norteadora deste estudo está 

assim prevista: as práticas leitoras no ensino de língua inglesa precisam considerar os multiletramentos 

para abranger os sentidos produzidos em textos de gêneros discursivos multimodais. O presente estudo 

tem por objetivo analisar práticas de leitura necessárias para a compreensão de textos que contemplem 

linguagens verbovisuais, em especial do gênero infográfico, considerando os aspectos multimodais que 

requerem (multi)letramentos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Há algum tempo, a construção de sentidos nas mais diversas práticas discursivas estava atrelada à 

progressão linear, como consequência das modalidades analógicas, que restringiam a relação entre os 

diferentes gêneros discursivos. Já nas formas de comunicação atuais, em diversos campos, seja o 

literário, jornalístico, artístico, entre outros incontáveis, a construção de sentidos acontece 

majoritariamente voltada para a multiplicidade de gêneros multimodais. Em uma geração marcada por 

avanços tecnológicos, mesclam-se o real e o virtual em novos meios, assim modificando a forma como 

os diferentes gêneros são apropriados para interação social. Considerando a presença cada vez mais 
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acentuada desses gêneros tidos como multimodais, deve-se reconhecer a importância do estudo acerca 

da variabilidade de sua apropriação no ambiente escolar. Para tanto, baseamo-nos em especial nas 

contribuições de Bakhtin (2003) sobre gêneros do discurso, nas considerações de Lemke (2010) sobre 

leitura, e nas de Rojo (2012) a respeito de multiletramentos e multimodalidade. Para que seja feita tal 

análise, é necessário escolher um texto atual, multimodal e relativamente acessível que explore a 

complexidade dos aspectos intertextuais, que virão a originar a estrutura multimodal. Por isso, 

escolhemos um infográfico, gênero discursivo muito utilizado e oportuno a tais estudos, já que promove 

a interação não só entre corpus e leitor, mas também entre textos e contextos, bem como significados 

intratextuais. O presente estudo apresenta pesquisa exploratória e bibliográfica, com abordagem 

qualitativa. Como resultado, destacamos a importância dos multiletramentos no resgate de sentidos 

possíveis das práticas leitoras em língua inglesa, compreendendo diferentes gêneros discursivos que 

atualmente estão apoiados na multimodalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É importante destacar que os gêneros discursivos representam a complexidade das relações sociais, e 

suas implicações impactam todas as esferas da vida coletiva. Portanto, conclui-se que as práticas de 

leituras precisam compreender os textos multimodais, a fim de se alcançar os multiletramentos. É 

oportuno utilizar textos dos gêneros que circulam socialmente nas práticas de leitura de língua inglesa, 

para que sejam desenvolvidas competências e habilidades discursivas para os multiletramentos.    

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. 4ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003, p. 261-306.  

LEMKE, Jay L.. Letramento metamidiático: transformando significados e mídias. Trabalhos em 

Linguística Aplicada, [S.l.], v. 49, n. 2, p. 455-479, abr. 2016. ISSN 2175-764X. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8645275>. Acesso em: 28 jun. 

2018. 

ROJO, R. Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (    ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (  x  ) Relato de Caso 

 

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NA COINFECÇÃO  

POR MYCOPLASMA SPP. EM FELINO PORTADOR DE 

LEUCEMIA VIRAL FELINA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Eveline Lermen 

COAUTORES: Ana Carolina Puhl, Bruno Webber Klaser, Fernanda Jorge, Patricia Olmi, Renata 
Dalchiavon 

ORIENTADOR: Márcio Machado Costa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Hemoparasitas são microrganismos de grande importância na medicina veterinária. Transmitidos pelo 

sangue infectado, principalmente através de artrópodes, levam a um quadro de anemia por hemólise 

extravascular. A destruição das hemácias causada pela bactéria Mycoplasma spp. gera severa debilidade 

nos gatos, tornando-os apáticos, ictéricos e febris  (THRALL, 2017).  

A leucemia viral felina (FeLV) é uma doença cosmopolita. Sua transmissão se dá pelo contato íntimo 

entre felinos portadores e felinos assintomáticos. No caso do vírus atingir a medula óssea, os sinais 

clínicos variam de acordo com a imunidade de cada hospedeiro (GREENE, 2015). Episódios de 

imunossupressão podem reativar a viremia e o animal ficar suscetível a infecções como as causadas por 

hemoparasitas (SOUZA; TEIXEIRA, 2003). Sendo assim,o objetivo do presente trabalho é relatar o caso 

de um felino portador de FeLV com coinfecção por Micoplasma spp. atendido no Hospital Veterinário 

da UPF.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Foi atendido no hospital veterinário da UPF um felino, macho, de 4 anos e 10 meses apresentando 

anorexia como queixa principal. A língua e a mucosa estavam pálidas e o animal prostrado e ofegante. 

O felino não possuía controle sanitário, apenas reprodutivo. Convive com outra gata e, ao exame físico, 
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foi constatada a presença de pulgas. O teste rápido para o vírus da FeLV confirmou resultado positivo. 

Ao esfregaço sanguíneo, foi possível identificar pequenos bastonetes nas bordas das hemácias, 

compatível com Micoplasma spp. (THRALL, 2017) (imagem 1). Os principais agentes deste gênero e que 

causam anemia infecciosa são o Mycoplasma haemofelis, Candidatus M. haemominutum e Candidatus 

M. turicensis (FIRMINO et al., 2016). Ainda, foi possível identificar presença de reticulócitos (imagem 2).  

No primeiro hemograma realizado foi observado anemia macrocítica normocrômica, presença de 

eritroblastos e trombocitopenia. O aumento do volume corpuscular médio (VCM) se deu pela presença 

de eritroblastos, sendo estes, células precursoras e de tamanho maior que os eritrócitos. No segundo 

hemograma, houve redução da concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), sendo 

possível identificar regeneração do quadro anemia, condizente com o encontrado em THRALL (2017). A 

presença de três cruzes de policromasia e anisocitose no segundo hemograma também confirma o 

processo regenerativo, uma vez que há aumento do número de hemácias e eritroblastos para suprir o 

quadro de hemólise. A trombocitopenia pode estar relacionada a falhas na produção ou pelo tempo 

reduzido de sobrevida das plaquetas (GREENE, 2015).  

No leucograma foi observado presença de metamielócitos, neutrófilos bastonados e monocitose. A 

presença de células imaturas se dá pelo fato de estar havendo maior consumo de células de defesa para 

combater a infecção. A monocitose é um achado comum em casos de anemia hemolítica (THRALL, 

2017). O quadro em questão é classificado como desvio a esquerda degenerativo. No segundo 

leucograma é possível verificar somente a presença de células maduras.  

Com relação às enzimas séricas, foi possível identificar o aumento de alanina aminotransferase. Este 

fato ocorre devido a anemia, o que reduz a oxigenação no centro dos hepatócitos levando a necrose 

centrolobular (THRALL, 2017). O aumento da enzima gamaglutamiltransferase evidencia colestase do 

fluxo biliar pela possível hepatomegalia, o que resulta em estreitamento dos ductos biliares. O fato do 

animal estar em decúbito originou um processo de isquemia e catabolismo muscular com consequente 

aumento de creatinofosfoquinase (THRALL, 2017). 

Diante dos resultados dos exames, principalmente da porcentagem do hematócrito, foi optado pela 

realização de transfusão sanguínea emergencial no paciente. O felino recebeu fluidoterapia e 

medicação injetável durante o tempo em que esteve internado para que pudesse responder ao quadro 

infeccioso. O animal recebeu alta médica quatro dias após a entrada no HV-UPF. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização de exames laboratoriais é de extrema importância para estabelecer diagnóstico e conduta 

terapêutica adequadas. A prevenção de doenças como FeLV e micoplasmose são possíveis através da 

vacinação dos felinos e do uso de ectoparasiticidas, respectivamente. A castração e a tutela responsável 

também são formas de prevenir doenças infecciosas e fornecer maior qualidade de vida aos animais. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM FERIDA LACERATIVA 

CRÔNICA DA REGIÃO METACARPIANA EM EQUINO - RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Anaisis de Menezes Damo.  

COAUTORES: Fernanda Aquino Franco; Leonardo Motta Fornari; Natacha Muller; Tainá Pereira Fiuza; 
Keith Ellen Nunes Ferreira; Larissa Severo; Ana Roberta Nehls.  

ORIENTADOR: Leonardo Porto Alves.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-RS  

 

INTRODUÇÃO: 

A reabilitação e fisioterapia na medicina veterinária está em constante crescimento, como um conjunto 

de técnicas que visam complementar o tratamento clínico. Por vezes traumas, lacerações e debilidades 

locomotoras, podem levar os pacientes a claudicações crônicas em graus variados.  A dor provoca 

pequenos impulsos antagonistas e agonistas, de forma inadequada, nos receptores nervosos das 

estruturas corpóreas. Como consequência dessas mudanças, a produção de força, amplitude e 

velocidade do movimento da estrutura afetada são frequentemente reduzidas. A cronicidade se 

apresenta como uma possível causa da perda de propriocepção e um agravante na recuperação. O 

presente relato objetivou abordar um caso de ferida lacerativa crônica na região metacarpiana de 

membro torácico esquerdo em égua da raça Crioula com ênfase no tratamento fisioterapêutico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo uma égua da raça Crioula, de 

6 anos de idade, com ferida lacerativa decorrente de trauma em arame liso há 40 dias na região 

metacarpiana distal no membro torácico esquerdo (MTE), sem sucesso no tratamento clínico, conforme 

o tutor. Na inspeção estática se observou a atrofia da musculatura escapular e na observação dinâmica 

grau 5 de claudicação do MTE segundo AAEP (1996). O exame radiográfico evidenciou aumento de 
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tecidos moles, além de periostite dorsolateral do 3º metacarpiano do MTE. Realizou-se tratamento 

clínico para redução da contaminação antes da cirurgia. Foram feitas quatro perfusões regionais com 

amicacina na veia cefálica, limpeza da ferida com soluções antissépticas e bandagem compressiva a cada 

48 horas. Estabeleceu-se terapia anti-inflamatória com meloxicam 0,6 mg/kg SID IV associado à dipirona 

50 mg/kg BID IV por 7 dias. O procedimento cirúrgico consistiu no desbridamento do tecido de 

granulação e curetagem óssea na face dorsolateral do 3º metacarpiano (periostite). Como opção de 

curativo, utilizou-se membrana amniótica conservada em glicerina 98% e realização de bandagem 

compressiva. A terapia pós-cirúrgica compreendeu meloxicam 0,6 mg/kg SID IV por 5 dias, 

antibioticoterapia com penicilina benzatina 22.000 UI/Kg IM com intervalo de 48 horas totalizando 2 

aplicações.  A partir do 6º dia após o procedimento foi instituída terapia com firocoxibe 0,1 mg/kg VO 

SID por 15 dias. Os curativos foram realizados a cada 48 horas com Solução fisiológica 0,9% e aplicação 

tópica de sulfadiazina de prata creme, sendo associado ao uso de membrana amniótica, que foi retirada 

no sétimo dia de pós-operatório. A cada 14 dias foi feita aplicação de gel de plasma rico em plaquetas. 

A paciente apresentava apoio do casco em pinça por déficit de propriocepção. Após 7 dias da cirurgia, 

foi instituído o protocolo fisioterapêutico na pista de propriocepção, totalizando 8 passadas com 

descanso de 2 minutos. A estrutura é composta por quatro pisos de consistências diferentes, sendo piso 

emborrachado, britas de tamanho médio, areia fina, grama e pequenos fragmentos de madeira. A pista 

contribui para a vascularização do casco de acordo com a área de adesão ao solo, na retirada do impacto 

nas estruturas articulares em piso rígido, exige da elasticidade, controle de tônus muscular, velocidade 

e ajuste proprioceptivo neuromuscular do membro. Assim, observou-se uma rápida evolução nas 

caminhadas no piso duro, com redução da claudicação para grau 3 e resistência na adaptação de 

superfícies macias. Ao promover a ativação dos receptores proprioceptivos situados nas articulações e 

nos tendões, exigem mecanismos compensatórios, e a adequada orientação da posição do membro ao 

solo pode ser tardia diante de desafios (HAMILTON et al. 2004; PRENCTICE 2002). Observou-se melhora 

do paciente em cerca de 30 dias, com acompanhamento fisioterapêutico até o momento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O paciente apresentou evolução favorável da ferida com o tratamento instituído por meio da cirurgia, 

controle da dor e fisioterapia. Segue evoluindo gradativamente com o tratamento fisioterapêutico. A 

pista de propriocepção contribuiu efetivamente para recuperação muscular e tendínea, além da 

redução da dor, auxiliando ao retorno gradual da atividade biomecânica normal da região afetada.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

GRAUS DE DISFUNÇÃO DIASTÓLICA ENCONTRADO EM CÃES 

COM DIAGNÓSTICO DE ENDOCARDIOSE DE VÁLVULA MITRAL 

ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UPF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Antunes de Lima 

COAUTORES: Jéssica Luana Kummer 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bortolini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A endocardiose é a alteração cardíaca mais prevalente e a maior causa de insuficiência cardíaca 

congestiva em cães (HSUE et al, 2020). A média de prevalência é de 11 anos de idade e o porte do 

paciente, em 97,4% dos casos, é de animais com até 20 quilos, associando assim, a cães de pequeno e 

médio porte e idosos (CHAMAS et al.,2011). As alterações observadas na ecocardiografia sustentam o 

diagnóstico da endocardiose valvar. Também, pode evidenciar a presença de disfunção ventricular 

(ATKINS et al., 2009). O presente trabalho tem por objetivo destacar os principais graus de disfunção 

diastólica encontrados em cães com sintomatologia clínica de endocardiose de valva mitral no Hospital 

Veterinário da UPF, bem como destacar sobre a importância do ecocardiograma no "check up” 

especialmente de cães geriátricos, para a abordagem terapêutica precoce e maior bem-estar para o 

paciente e sua família. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram analisadas 26 fichas ecocardiográficas de cães com diagnóstico clínico e ecográfico de 

endocardiose de válvula mitral do arquivo de laudos do Hospital Veterinário da Universidade de Passo 

Fundo. Nesse estudo preconizou-se avaliar a função sistólica e o estágio da disfunção diastólica nesses 

pacientes. Para isso pesquisou-se parâmetros associados a pré-carga e encurtamento do miocárdio para 

avaliar a função sístólica e os valores de enchimento rápido ventricular (onda E) e enchimento lento 
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(onda A) para avaliar a função diástólica. Os exames foram realizados em um aparelho Esaote Mylab 70 

e transdutor cardiológico multifrequênciais.  A pré-carga sistólica corresponde ao volume que distende 

o miocárdio e preenche o ventrículo, ela pode estar aumentada na endocardiose de valva mitral em 

decorrência do aumento de volume e pode prejudicar a contratilidade e ejeção durante a sístole. Os 

resultados evidenciaram que 11/26 (42,3%) apresentaram aumento de pré carga, devido o aumento do 

diâmetro interno ventricular e menor contratilidade, a partir da redução da fração de encurtamento e 

15/26 (57.7%) demonstraram função sistólica preservada. Segundo O'Gara et.al (2008) a evolução da 

endocardiose mitral é caracterizada por uma pré-carga aumentada, em consequência da regurgitação 

mitral, e logo após a pressão ventricular esquerda sobe em função da ejeção sanguínea retrógrada, 

antes da abertura da valva aórtica, causando um aumento na pós-carga. Em relação a função diastólica, 

nela ocorre o comprometimento da capacidade de enchimento ventricular e manutenção do volume de 

ejeção, sem aumento das pressões de enchimento (BOECK et al, 2005). Os resultados evidenciaram que 

4/26 (15.4%) apresentaram grau I de disfunção diastólica, com aumento da contribuição atrial ao 

enchimento ventricular, 19/26 (73%) apresentaram grau II devido a evolução do déficit de enchimento 

associado ao prejuízo no relaxamento ventricular e 3/26 (11.5%) apresentaram grau III associada a 

perda da complacência ventricular. O paciente com endocardiose de valva mitral pode não manifestar 

sinais clínicos por anos. Com isso mostra-se necessário a avaliação ecocardiográfica precoce a partir dos 

6 anos de idade, pois em média 10% dos cães nessa idade já apresentam regurgitação mitral, enquanto 

que 60% apresentam aos 12 anos de idade, com exceção da raça Cavalier King Charles Spaniel que pode 

começar anos antes e progredir mais rapidamente, devido a sua herança genética (JERICÓ et al, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi possível concluir que a função sistólica estava preservada na maioria dos casos. Já, na avaliação da 

função diastólica foi observado disfunção em 100% dos casos, sendo que prevaleceu o grau II. Os 

achados fortalecem a necessidade de difundir o uso da ecocardiografia nos exames de rotina, 

especialmente para os cães geriátricos, visto que o paciente pode não manifestar sinais clínicos por 

anos. 
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TRANSPOSIÇÃO DA TUBEROSIDADE TIBIAL PARA 

TRATAMENTO DE LUXAÇÃO PATELAR MEDIAL GRAU II EM 
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AUTOR PRINCIPAL: Andressa Antunes de Lima 
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ORIENTADOR:  Renato do Nascimento Libardoni 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A luxação patelar é o deslocamento da patela do sulco troclear devido a deformidades iniciais da tíbia 

ou do fêmur, causando alteração no eixo mecânico do membro, e é causa comum de claudicação em 

cães de raças pequenas (VASSEUR, 2003; SCHULZ et al., 2019). O diagnóstico é clínico, baseado no 

exame ortopédico, necessitando de exame radiográfico para avaliar a presença de doença articular 

degenerativa, e mensuração das deformidades anatômicas dos ossos, indicar e planejar o melhor 

tratamento (DECAMP, et al., 2016; KOWALESKI et al., 2017). O tratamento é quase exclusivamente 

cirúrgico, com a técnica determinada através da avaliação individual de cada paciente (KOWALESKI et 

al., 2017). O presente trabalho tem por objetivo descrever a transposição da tuberosidade tibial para 

tratamento de luxação patelar medial grau II em um canino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, macho, pinscher, com 

um ano e dois meses de idade, pesando 2,800 Kg, não castrado e com histórico de claudicação bilateral 

dos membros pélvicos. No exame ortopédico foi realizado a extensão e flexão dos joelhos, tentando 

deslocar a patela medialmente e lateralmente, as duas patelas deslocaram-se medialmente, indicando 

luxação medial, assim como em 75% a 80% dos casos de luxação patelar. A patela direita "saia e 

retornava" ao sulco troclear espontaneamente, indicando luxação grau II, enquanto a patela esquerda 
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"saia" mediante pressão e logo retornava ao sulco, indicando luxação grau I. Optou-se por tratar 

cirurgicamente o joelho direito, por ter grau maior e consequentemente maior chance de evolução para 

uma doença degenerativa. Foi realizado o exame radiográfico do fêmur (Figura 1) e da tíbia (Figura 2), 

direito e esquerdo, nas projeções craniocaudais e mediolaterais, nas quais foi evidenciado torção tibial 

de 10° em ambos membros pélvicos. Diferentes técnicas podem ser utilizadas no tratamento cirúrgico, 

como a sulcoplastia troclear que não é rotineiramente utilizada pois há acumulo de fibrocartilagem, a 

qual predispõe a doença articular degenerativa, a trocleoplastia em cunha que é indicada para cães de 

porte pequeno que tem o sulco troclear raso, a trocleoplastia em bloco que é mais recomendada para 

pacientes de grande porte com sulco troclear raso, as osteotomias corretivas, a prótese troclear e a 

transposição da tuberosidade tibial que foi a técnica escolhida por corrigir a torção tibial, que foi a causa 

da luxação patelar observada neste caso e por ter um custo-benefício bom. Para a realização do 

procedimento cirúrgico foram solicitados hemograma e bioquímicos para garantir um procedimento 

mais seguro. Foi realizado a incisão de pele na face medial da tíbia direita, realizado a osteotomia de 

80% da tuberosidade tibial, transposto a tuberosidade em sentido lateral, fixado o fragmento em sua 

nova posição com um pino de Steinmann de 2.5mm, e feita a síntese de rotina. O raio-x pós-operatório 

foi realizado (Figura 3). No pós-operatório foi prescrito dipirona (25mg/kg, VO, TID, 5 dias), carprofeno 

(4,4mg/kg, VO, SID, 7 dias), cloridrato de tramadol (4mg/kg, VO, TID, 5 dias), UCII (20mg/animal, SID, 60 

dias), sulfato de condroitina (1 comp/10kg, SID, 60 dias), curativo diário da ferida cirúrgica, uso de colar 

elisabetano, retirada dos pontos em 15 dias, repouso durante 60 dias, exame radiográfico pós-

operatório em 15, 30 e 60 dias para controle da consolidação óssea. Os retornos foram feitos e foi 

evidenciado consolidação óssea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a transposição da tuberosidade tibial foi a técnica eficaz para o tratamento da luxação 

patelar medial grau II do canino deste relato. Ressaltamos que o diagnóstico da luxação patelar é clínico 

e que o exame radiográfico é extremamente importante para avaliar a progressão da doença articular 

degenerativa, e indicar e planejar o tratamento cirúrgico mais adequado ao caso. 
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ANEXOS 

 
Figura 1: Imagem radiográfica de fêmur esquerdo (A) e direito (B), projeção craniocaudal, padrão para 

o planejamento cirúrgico, de um canino com luxação medial de patela. 

 

 
Figura 2: Imagem radiográfica de tíbia esquerda (A) e direita (B), posição mediolateral, padrão para o 

planejamento cirúrgico, de um canino com luxação medial de patela. 
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Figura 3: Imagem radiográfica da tíbia direita, em projeção mediolateral (A) e craniocaudal (B), no pós-

operatório imediato de transposição da tuberosidade tibial em canino. Observar o 

posicionamento do implante (seta branca). 
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 PROJETO DE APLICATIVO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE 

TUBERCULOSE EM REBANHOS BOVINOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carlos Miguel De Bastiani  

COAUTORES: Eduardo De Bastiani Mior, Renan Lazzaretti e Roger Migliavacca Brusamarello; 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Fernando Pilotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Com os grandes avanços tecnológicos que o mundo presenciou nos últimos vinte anos e a chegada e 

popularização dos smartphones, os aplicativos tornaram-se indispensáveis a vida humana (Canaltech, 

2014).  Além de facilitar a comunicação e propagação de informações, estas ferramentas também 

podem ser utilizadas de forma útil para agilizar processos. Assim, o uso destas ferramentas no trabalho 

dos profissionais da Medicina Veterinária, pode auxiliar no controle de zoonoses que geram prejuízos 

ao sistema público de saúde, ao governo e aos produtores rurais que tem animais acometidos. Este 

trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto VetRápido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Instituído no ano 2001, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

(PNCBET) tem o objetivo de reduzir a prevalência e a incidência de brucelose e de tuberculose bovina e 

bubalina, visando seu controle e erradicação (MAPA, 2001). O controle destas zoonoses é feito através 

de exames, onde o médico veterinário habilitado inocula uma proteína purificada derivada 

(PPD/tuberculina) dos agentes causadores da tuberculose, de forma intradérmica, no animal a ser 

testado. Utiliza-se de um cutímetro para verificar a espessura da prega formada pela pele do animal e 

inocula-se a PPD. Após um período de 72 horas (+/- 6) é realizada uma nova mensuração da mesma 

prega de pele onde foi inoculada a PPD. As medidas são registradas de forma manual em uma planilha 

padrão (figura 1) disponibilizada aos médicos veterinários que realizam tal teste. Na tabela consta o 

número de identificação do animal e as medidas da prega de pele antes e depois da inoculação da 
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tuberculina e outros dados pertinentes a propriedade e das tuberculinas que serão utilizadas. Após a 

coleta de todos os dados, o MV necessita de tempo para calcular o resultado do teste, de animal por 

animal, sendo susceptível a erros de cálculo. Além do tempo necessário para realização do cálculo, 

perde-se muito tempo para encontrar os dados anotados de forma manual na planilha no momento da 

leitura do teste, pois no momento da inoculação, os animais se posicionam de uma forma, e no 

momento da leitura de forma diferente, sendo assim, é necessário verificar toda a planilha afim de 

encontrar um único registro. Outro ponto que desfavorece a anotação manual, é que nem sempre a 

mesma pessoa, cuja fez a primeira anotação, será a que fará a segunda anotação, abrindo brecha para 

o não entendimento da letra/número que ali está escrito a mão. Ainda após a confecção da planilha, 

posterior cálculo, é necessário digitar todos os dados em uma segunda planilha, a qual é o atestado 

emitido pelo médico veterinário, demandando ainda mais tempo e trabalho. A proposta do aplicativo 

VetRápido soluciona muitos destes pontos, facilitando e agilizando a realização do exame.  Dentro do 

sistema VetRápido, existem filtros que não permitem que o teste prossiga sem que sejam inseridos 

todos os dados necessários, fazendo com que a planilha seja totalmente preenchida com todos os 

dados, o que em algumas ocasiões não ocorre quando o teste é realizado de forma manual. Com 

funcionamento totalmente offline, pode ser usado em qualquer propriedade, mesmo que essa não seja 

coberta por sinal das operadoras de telefonia, necessitando de conexão com a internet apenas para 

exportar os dados e garante muito mais agilidade ao processo. Ao invés de prancheta, papel e caneta, 

é necessário apenas um smartphone, ao invés de anotar manualmente os dados. Assim, basta digitar os 

mesmos nos campos que aparecem na tela (figura 2). No segundo momento do teste, onde é feita a 

busca pelo número para inserir os dados da segunda medida da prega de pele, basta digitar o número 

do animal e o sistema busca automaticamente as primeiras medidas inseridas 72 horas antes (figura 3). 

O resultado é mostrado de forma instantânea e a planilha, a qual é a prova que o teste foi realizado, 

assim como o atestado, são gerados segundos após a conclusão do teste em formato xlsx., sendo 

possível sua impressão ou compartilhamento pela forma que o profissional desejar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O aplicativo foi projetado e desenvolvimento para ser simples, rápido e eficaz, pensando em agilizar a 

vida do profissional habilitado para o PNCEBT, deixando de lado o papel, a caneta e o preenchimento 

manual das tabelas.  Introduzindo, desta forma, uma tecnologia inovadora que agiliza todo o processo 

além de diminuir as chances de falhas e erros humanos contribuindo para o sucesso do PNCEBT. 

 

REFERÊNCIAS: 

MAPA, Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) / organizadores, Vera Cecilia Ferreira de 

Figueiredo, José Ricardo Lôbo, Vitor Salvador, Picão Gonçalves. - Brasília : MAPA/SDA/DSA, 2006. 
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Canaltech, Como os aplicativos mudaram nossas vidas, Redação, 05 de julho de 2014, disponível em 

https://canaltech.com.br/internet/Documentario-mostrara-como-os-aplicativos-mudaram-as-nossas-

vidas/, acessado em 02/08/2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Figura 17:  planilha padrão utilizada para realização do teste. 
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Figura 18: campos para inserção dos dados do 
teste; 

 
 

Figura 3: campos para inserção dos dados após 
72 horas, note que o sistema informa 
os dados registrados anteriormente; 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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EFEITO DA CASTRAÇÃO SOBRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA EM 

OVINOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Émerson Luís silva de Vargas 

COAUTORES:  Renata Rebesquini, Elisangela Sordi, Jessica Anéris Folchini Felipe Balbinot, Daylon 
Dahmer, Luciano Alves da Silva Júnior, Fábio Henrique Zerbielli, Daniela Sauthier Pereira. 

ORIENTADOR: Carlos Bondan 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

 Segundo relato de BOIVIN, NOWAK e TERRAZAS GARCIA et al (2001), a relação homem-animal é um 

equilíbrio entre interações positivas e negativas e, obviamente, os ovinos não receberão apenas 

contatos positivos, também experimentarão manipulações negativas, tais como castração, vacinação, 

caudectomia e tosquia durante a vida. Esse contato podera gerar mudanças nos parâmetros fisiológicos 

dos animais, mostrando se tal manipulação se mostrou positiva ou negativa. De acordo com Feitosa et 

al (2008), para a espécie ovina o valor referência de frequência cardíaca para animais adultos é 90-115 

batimentos por minuto. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da castração sobre a frequência 

cardíaca de ovinos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi conduzido no município de Passo Fundo (28º 15’ 46” S, 52º 24’ 24” W), Rio Grande 

do Sul, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro), da Universidade de Passo Fundo 

(UPF). 12 ovinos machos da raça Ile de France com peso vivo médio de 41,71±9,31 kg e idade de ±2 anos 

fizeram parte do estudo. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos, castrados e não 

castrados. A castração dos 6 animais ocorreu no Hospital Veteninário (HV) da UPF. O procedimento 

cirúrgico foi realizado com anestesia dissociativa, iniciado com detomidina (15microlitos/kg, IV) como 

sedativo, cetamina (2,2mg/kg, IV) e diazepam (0,5mg/kg, IV) como indutor anestésico e bloqueio 

intratesticular com lidocaína, e no período transanestésico os animais foram monitorados. A castração 
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foi feita por meio de uma incisão longitudinal no ápice do saco escrotal realizando-se a técnica das três 

pinças e, posteriormente, transfixação dos componentes do cordão espermático exteriorizado com fio 

de sutura Nylon 0. Logo após a ligadura, o plexo pampiniforme e ducto deferente foram transeccionados 

e os testículos removidos. Ao final do procedimento cirúrgico, a parte interna da bolsa escrotal foi lavada 

com solução fisiológica de NaCl 0,9% e verificados possíveis sangramentos. Após o procedimento os 

animais permaneceram por mais dois dias em observação no HV, ao receberem alta foram 

encaminhados ao Cepagro. Os dois grupos (castrados e não castrados) foram distribuídos em baias 

individuais de 2,30m², as baias era cobertas com acesso ad libitum a água e com comedouros 

individuais. Todos os animais receberam as mesmas dietas, que foram formuladas de acordo com as 

exigências nutricionais de carneiros proporcionando ganho médio diário de 250 g/dia (NRC, 2007). A 

proporção volumoso concentrado das deitas foi de 40:60, o e fornecimento ocorreu diariamente em 

dois horários (8h e 16h). A frequência cardíaca (FC) (batimentos/minuto) foi monitorada com auxílio de 

um estetoscópio, no período da tarde antes do fornecimento das dietas por 14 dias consecutivos. A 

análise estatística dos dados foi realizada por meio do software RStudio, o delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey a nível de 

significância de 5%, o efeito dos tratamentos seria considerado significativo se P≤0,05. A FC média do 

grupo castrado foi de 129,29 (DP) (batimentos/minuto) e a FC média do grupo não castrado foi menor 

120,67 (batimentos/min), houve diferença significativa entre os dois grupos  (P>0,05).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Ao observar os resultados finais podemos concluir que a castração é um procedimento cirúrgico que se 

tornara um fator estressante aos animais, mesmo quando realizado seguindo os preceitos anestésicos, 

cirúrgicos e cuidados pós-operatórios, no grupo castrado a FC média foi maior que no grupo não 

castrado indicando ocorrência de desconforto.  

 

REFERÊNCIAS: 

 BOIVIN, X.; NOWAK, R.; TERRAZAS GARCIA, A. The presence of the dam affects the efficiency of gentling 

and feeding on the early establishment of the stockperson– lamb relationship. Applied Animal 

Behaviour Science, v. 72, p. 89–103, 2001. 

FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária: a arte do diagnóstico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2008. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington, D.C. 

National Academy Press, 2007. p. 260. 
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ANEXOS 

 Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais.  

Composição bromatológica dos ingredientes 

% Resíduo de soja Grão de aveia branca Silagem de milho  

Matéria seca  89,21 90,44 38,95 

Proteina bruta 25,59 14,6 7,15 

Extrato etéreo 9,14 3,82 2,35 

Matéria mineral 6,49 2,7 4,25 

FDN 6,49 27,69 59,65 

NDT 68,02 64,44 56,75 

Ca 0,34 0,13 0,31 

P 0,58 0,35 0,19 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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PET-SAÚDE E MEDICINA VETERINÁRIA: UMA RETROSPECTIVA 

DA ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE VETERINÁRIA NA SAÚDE 

PÚBLICA EM BAIRROS VULNERÁVEIS DA CIDADE DE PASSO 

FUNDO-RS DURANTE O PERÍODO 2019-2020   

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Luiza Facioli.  

COAUTORES: Amanda Eveline Lermen, Carolina Girardi da Silva e Giovana Ciacci Zanella. 

ORIENTADOR: Ricardo Zanella. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Medicina Veterinária surgiu no Brasil por volta do ano 1810 como uma área de conhecimento que 

visava cuidar da saúde animal e reduzir prejuízos econômicos (ARMELIN & CUNHA, 2016). Entretanto, 

devido a sua importância significativa na saúde pública, foi reconhecida em 1993 como Profissão da 

Área da Saúde (CRMV-RJ). Apesar disso, somente em 2011 o Médico Veterinário foi inserido no Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (CFMV), o que reflete ainda em um baixo número desses profissionais 

atuando nos NASFs. A fim de ampliar a atuação veterinária, em 2019 o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) - que objetiva a qualificação dos profissionais e a inserção de 

acadêmicos da área da saúde em práticas de iniciação ao trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - inseriu o 

curso de Medicina Veterinária no projeto "PET-Saúde/Interprofissionalidade". O presente resumo 

objetiva relatar as experiências dos estudantes de Veterinária dentro do respectivo projeto durante o 

período 2019-2020. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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Para o desenvolvimento do projeto "PET-Saúde/Interprofissionalidade", foram-se recrutadas equipes 

de professores e acadêmicos de cursos da área da saúde da Universidade de Passo Fundo, as quais 

foram enviadas para trabalhar em conjunto com as equipes de profissionais das UBS de bairros 

necessitados da cidade de Passo Fundo-RS. Os territórios eram caracterizados por vulnerabilidade social 

e uma grande quantidade de animais domésticos e, principalmente, errantes. Durante um período de 

17 meses os estudantes do curso de Medicina Veterinária desenvolveram diversas ações dentro do 

campo da saúde pública, aproximando a comunidade do conhecimento e exercício veterinário. Dentre 

as ações realizadas neste período, destaca-se as de Educação em Saúde, especialmente voltadas ao 

tema das zoonoses, pontos críticos nestes bairros, através de salas de espera nas Unidades sobre os 

temas Raiva, Toxoplasmose e Leptospirose. Foi ainda trabalhado sobre boas práticas de higiene de 

frutas e verduras, cozimento adequado de alimentos, cuidados com hortas e destinação correta do lixo 

e excrementos. Algumas ações de Educação em Saúde contaram com a presença de crianças da rede de 

ensino local, sendo essas contribuintes para a disseminação do conhecimento para suas famílias. 

Ademais, foi realizada ações em conjunto com os residentes organizadores do Grupo de Gestantes, 

trabalhando novamente o tema da Toxoplasmose, zoonose de grande relevância, principalmente na 

saúde dos neonatos neste caso. Foram também idealizados projetos de castração de animais de rua, a 

fim de reduzir sua multiplicação e a possível disseminação de doenças aos moradores das comunidades. 

Outras ações dos acadêmicos da Veterinária se deram no encaminhamento de animais para 

atendimento gratuito, mediante aula prática, no Hospital Veterinário da UPF, resolvendo casos clínicos 

e cirúrgicos (distocia e trauma, respectivamente). No âmbito do bem-estar animal, foi solicitado e 

acompanhado um caso de resgate de um canino em situação de maus-tratos. Todas as ações idealizadas 

e executadas buscavam corresponder às necessidades territoriais, considerando a demanda por 

conhecimento e consciência da comunidade sobre a importância da Saúde Única. Em decorrência da 

Pandemia de Coronavírus, os acadêmicos do Pet-Saúde foram realocados para atuar no projeto "Rede 

de Cuidados Territoriais", cujo objetivo é investigar sintomas da COVID-19 em moradores de territórios 

em situação de vulnerabilidade. Neste período, se identificaram novas demandas de competência 

veterinária a serem trabalhadas, especialmente relacionadas ao consumo de produtos de origem animal 

e controle de animais sinantrópicos. Além de resultados satisfatórios e identificação de novos alvos para 

atuação dentro do programa PET-Saúde, durante o período 2019-2020, pode-se mostrar a importância 

do exercício veterinário na Saúde Pública, que dentro do Sistema Único de Saúde tem função de 

trabalhar para a comunidade, e não se restringir a casos individuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se a partir das vivências dos acadêmicos de Medicina Veterinária dentro do Projeto "Pet-

Saúde/Interprofissionalidade" que existe um amplo espaço para o trabalho veterinário dentro da 

grande área que é a Saúde Pública. Destaca-se ainda a importância da inserção dos estudantes como 

um elo entre a Universidade e a Sociedade, estabelecendo relações de aprendizado mútuo e de 

complementação de suas formações, exercendo a prática veterinária seguindo os preceitos da Saúde 

Única. 
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ARMELIN, N.T.; CUNHA, J.R.A. O papel e a importância do médico veterinário no sistema único de saúde: 
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1, p. 60–77, 2016. 

Conselho Regional de Medicina Veterinária - RJ. Inclusão do médico veterinário no Conselho Nacional 
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Conselho Federal de Medicina Veterinária. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF: PERGUNTAS E 
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AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS PARA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE POR DISCENTE PARTICIPANTE EM 

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela de Carvalho Jardim.  

COAUTORES: Tábata Pereira Dias; Alessandra Aguiar Andrade, Rebis Borges de Araujo; Marlete Brum 
Cleff.  

ORIENTADOR: Marlete Brum Cleff 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os projetos de extensão do curso de Medicina Veterinária, viabilizam para os discentes a união entre a 

teoria e a prática. Com isso, proporcionam a consolidação dos conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades como a comunicação adequada com o público-alvo, com objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos animais e da população (DE SOUSA FERNANDES et al., 2016; SÍVERES, 2013). Mais de 60% 

das doenças humanas são enfermidades infecciosas e zoonóticas, reforçando a importância da atuação 

do Médico Veterinário no conceito de Saúde Única, pois está apto a instruir sobre posse responsável, 

existência e riscos de transmissão de doenças zoonóticas e formas de prevenção (OIE, 2020). Diante 

disso, o presente trabalho enfatiza a importância da experiência dos graduandos de veterinária ao 

participar de projetos de extensão que viabilizam o contato com comunidades para o desenvolvimento 

de habilidades profissionais como agente promotor da saúde.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A vivência no projeto de extensão da Faculdade Veterinária da Universidade Federal de Pelotas 

denominado: “Medicina veterinária na promoção da saúde humana e animal: ações em comunidades 

carentes como enfrentamento da desigualdade social”, permite aos discentes o desenvolvimento de 

habilidades humanísticas, trabalho em equipe, de comunicação - transformando o conhecimento 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
8

3
6

 

técnico em informação palpável para a comunidade - além do exercício da comunicação dentro da 

equipe técnica, possibilitando aprendizagem de argumentação , capacidade de tomada de decisões 

visando o desenvolvimento do estabelecimento de estratégias para resolução de problemas (CLEFF et 

al., 2020). A extensão aliada ao ensino e a pesquisa, torna-se importante no contexto universitário 

possibilitando aos graduandos um ambiente rico de aprendizagem de intersecção entre teoria e prática, 

contando com suporte docente para discutir os ensinamentos e reconstruí-los conforme as 

necessidades encontradas, podendo formar profissionais com uma visão ajustada a realidade e por isso, 

uma comunicação mais assertiva com o público-alvo (NOGUEIRA et al., 2013).Todas essas habilidades 

são enfatizadas dentro do contexto em que são requeridas, com isso o graduando se torna mais 

eficiente para realizar medicina veterinária preventiva, cumprindo sua função como agente de saúde 

pública, dando autonomia a comunidade com conhecimentos que possibilitaram a melhora da 

qualidade de vida da mesma, além disso, o discente se reconhece como cidadão transformador da 

sociedade.  

Dentre os mais diversos aprendizados dentro do curso de medicina veterinária, as habilidades 

desenvolvidas dentro de projetos de extensão, como o citado acima, caracterizam-se como um 

privilégio aos discentes, pois impacta positivamente em sua formação e no futuro profissional, que 

diferencia-se após participar de algum programa de extensão. Segundo Moura (2016), ter 

conhecimento técnico, ser empático e saber transmitir as informações de forma lúdica são os principais 

fatores diferenciais dos profissionais da área médica, sendo que essas habilidades são oportunizadas 

pelos projetos de extensão. As práticas humanísticas envolvem a capacidade de unir os conhecimentos, 

habilidades e atitudes dentro do caráter técnico combinada ao contexto socioeconômico no qual se 

encontra o público-alvo, ou seja, a capacidade do profissional saber agir de maneira assertiva na 

realidade em que está atuando e transformar o conhecimento técnico para que seja compreendido e 

aplicado pela população (CASTILHO, 2017).      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta forma, conclui-se que é relevante para formação dos discentes de medicina veterinária a 

participação e experiência em atividades extensionistas, pois permite que o mesmo desenvolva 

habilidades que são requeridas no mercado de trabalho e não são conteúdos de matérias administradas 

na grade curricular, assim tornando-o diferenciado.    

   

REFERÊNCIAS: 

CASTILHO, Myrian Lucia Ruiz. Competências Humanísticas no Curso de Medicina Veterinária Revista 

Unimar Ciências, v. 24, n. 1-2, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

PILOROPLASTIA EM Y-U PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE 

PILÓRICA EM FELINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriele Müller Baril  

COAUTORES: Jéssica Welter e Heloísa Helena de Alcântara Barcellos. 

ORIENTADOR: Renato do Nascimento Libardoni 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Estenose pilórica se refere à hipertrofia muscular benigna do piloro, causando obstrução do fluxo 

gástrico. Comumente afeta animais jovens. Em felinos, os sinais clínicos são caracterizados por 

regurgitação ou vômito. A causa ainda é desconhecida, embora haja estudos que correlacionam a 

produção excessiva de gastrina como fator precursor da estenose pilórica.  

Os achados do exame físico e dos exames laboratoriais não são específicos, podendo incluir perda de 

peso, anorexia, depressão e desidratação. Já nos exames complementares, como o ultrassom, o 

estômago pode aparecer distendido, e geralmente revela espessamento da parede pilórica. 

A piloroplastia é um procedimento cirúrgico indicado para correção de hipertrofia da mucosa e/ou 

muscular na região do piloro, permitindo o aumento do diâmetro luminal da saída gástrica. (FOSSUM, 

2014). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um felino, macho, SRD, três anos e sete meses, 4,7 Kg, foi encaminhado para atendimento no Hospital 

Veterinário da UPF, após apresentar queixa de vômito esporádicos há cerca de um ano, porém 

intensificaram há uma semana. Outra queixa relatada era a inflamação da gengiva, nos dentes molar e 

pré molar superior direito, ocasionando halitose e episódios de sangramento. Ao exame físico, foi 

constatada algia epigástrica, e hiperemia da borda gengival. Inicialmente, a suspeita era gastrite crônica. 

Os exames complementares indicaram basofilia, acusando processo inflamatório, e também um leve 

aumento nos níveis de ureia. Os achados do exame ultrassonográfico eram compatíveis com estenose 

do piloro. 
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O paciente foi tratado com Espiramicina 75.000 UI/kg e Metronidazol 12,5 mg/kg, SID por 10 dias. E 

para os vômitos, 1mg/kg/SID de Omeprazol. Após 10 dias, os vômitos diminuíram, ainda sim, o paciente 

foi encaminhado para endoscopia digestiva alta com biópsia. Foi constatada hiperemia de mucosa, com 

grande quantidade de fibrina. Foram coletados 8 fragmentos do corpo gástrico e da mucosa antral. O 

resultado histopatológico evidenciou uma leve lesão epitelial superficial e em poço gástrico, e uma 

moderada fibrose glandular e atrofia da mucosa estomacal. Não foi possível coletar fragmentos do 

duodeno, pois, durante a passagem do endoscópio foi comprovada a diminuição do lúmen da região do 

piloro. A imagem ultrassonográfica associada a biópsia confirmaram a gastrite crônica. 

Diante do quadro e dos resultados, foi necessária intervenção cirúrgica. Neste caso, foi exigido jejum 

sólidos e líquidos de 16h devido o déficit de esvaziamento gástrico. Foi realizada medicação pré 

anestésica, tricotomia e antissepsia ampla da região abdominal.  

O cirurgião optou em realizar a técnica de piloroplastia em Y-U, fez-se a  incisão de pele na região pré-

umbilical, após, o tecido subcutâneo foi divulsionado, sendo realizada a hemostasia dos vasos. 

Executou-se a celiotomia, para adentrar na cavidade, e identificar  e isolar o estômago com compressas 

umedecidas em Ringer Lactato aquecido. Após, foi executada uma incisão em forma de Y na região do 

piloro, ultrapassando todas as camadas, serosa, muscular, submucosa e mucosa respectivamente. A 

partir disso, as bordas em formato de U foram aproximadas, realizando a sutura da base da aba antral 

até o ponto distal da incisão duodenal com padrão contínuo simples, utilizando polidioxanona 3-0. 

Posteriormente, foi realizada a lavagem da ferida cirúrgica com Ringer Lactato aquecido. Para a 

celiorrafia, foi aplicado o ponto contínuo simples com parada americana com polidioxanona 3-0. No 

subcutâneo, sutura intradérmica com polidioxanona 3-0 e na dermorrafia, wolff utilizando nylon 5-0. 

O paciente segue recuperando-se da cirurgia, e o tratamento consta em 1mg/kd/SID de Omeprazol, e 

250 mg/animal/TID de Sucralfato, até o retorno e retirada dos pontos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A endoscopia digestiva alta foi fundamental no diagnóstico da estenose pilórica. A piloroplastia é um 

procedimento simples, rápido, causando o mínimo de alterações anatômicas, porém deve ser realizado 

com cautela, já que não é possível fazer a revisão. (VALLS et. al. 1898). 

 

REFERÊNCIAS: 

FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

VALLS, P.G. et al. Gastropatía hipertrófica de piloro: Resolucíon quirúrgica de tres casos clínicos 

mediante La técnica de piloroplastia Y-U. Clin. Asoc. Vet. Esp. Espec. Pequenõs Anim. 9(4):48- 55, 1989. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

DEFEITO DE SEPTO INTERVENTRICULAR EM OVINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Cristina Peretti  

COAUTORES: Leila Costella, Caroline Canova Cortese, Thaisi Piazza, Diorges Henrique Setim, Patricia 
Martins Machado, Elisa de Oliveira Soares, Christian Tesser, Carlos Bondan.   

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O defeito de septo interventricular (DSI) caracteriza-se por uma abertura na porção do septo ventricular, 

que separa o ventrículo direito do esquerdo, geralmente atingindo a porção membranosa do septo, logo 

ao lado da aorta, promovendo comunicação livre do sangue entre os dois ventrículos cardíacos (GOMES 

et al,. 2009). Como consequência há sobrecarga de pressão e de fluxo sanguíneo em uma ou mais 

câmaras cardíacas. Em consequência disso, o animal pode apresentar retardo no crescimento, dispneia, 

cianose e intolerância ao exercício (GOMES et al.,2009). É uma enfermidade que comumente acomete 

bovinos, mas de rara ocorrência em ovinos. Nos ovinos o DSI é atribuído  a herança de característica 

autossômica recessiva (PUGH,2005). O objetivo deste trabalho é relatar um caso DSI em um ovino 

diagnosticado no Laboratório de Patologia Animal (LPA) da FAMV da UPF destacando seus aspectos 

clínicos e anatomopatológicos.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Um cordeiro, macho, de raça Ile de France, de 1 mês de idade, vacinado, apresentando apatia, estertor 

pulmonar, dificuldade na inspiração e decúbito esternal, foi atendido no Hospital Veterinário da UPF. 

Foi iniciado tratamento de suporte, no entanto, não responsivo, pois o animal permaneceu em decúbito 

lateral, entrou em choque e veio a óbito. Logo, o cadáver foi encaminhado ao LPA, para realização de 

necropsia e de histopatológico. Durante o exame externo, observou-se palidez das mucosas. À abertura 

da cavidade abdominal, constatou-se ascite discreta; fígado com superfície capsular irregular e, aos 

cortes, evidenciava acentuação do padrão lobular e aspecto "em noz moscada"; edema na pelve dos 

rins; petéquias no abomaso e no reto, que apresentava congestão, assim como as adrenais. Na cavidade 
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torácica havia líquido sero-hemorrágico moderado a acentuado, o  pulmão apresentava consolidação 

multifocal a coalescente. À abertura do coração observou-se aspecto  globoso, com flacidez de ambos 

os ventrículos, evidenciando dilatação cardíaca; defeito no fechamento do septo interventricular no 

lado esquerdo, e endocardiose moderada em todas as válvulas cardíacas. Amostras de todos os órgãos 

foram coletadas e fixadas em formalina 10%, processadas por métodos convencionais e coradas com 

hematoxilina e eosina. Os principais achados histopatológicos consistiram de degeneração e necrose 

hepatocelular, além de marcada congestão, principalmente centrolobular ("noz moscada"); edema e 

congestão pulmonar multifocal moderada, e degeneração multifocal discreta de fibras cardíacas. Os 

achados de necropsia permitiram obter o diagnóstico de DSI, anomalia cardíaca com consequente 

insuficiência cardíaca e deficiência circulatória, refletindo, principalmente, no fígado e pulmões, com 

alterações evidentes na macroscopia e microscopia. O coração insuficiente não supre os tecidos com a 

quantidade adequada de sangue para as próprias necessidades metabólicas. Há elevação da pressão 

hidrostática venosa pulmonar ou sistêmica que resulta em congestão e edema de orgãos. O DSI pode 

ocorrer em decorrência de falha do fechamento do septo ainda na gestação e que se mantém após o 

nascimento (PUGH,2005). O aspecto de "noz moscada" ocorre, principalmente, devido à hipoxemia 

decorrente da falha circulatória, uma vez que o DSI ocasionou alterações em ambas as câmaras 

cardíacas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ressalta-se a importância da necropsia na obtenção do diagnóstico, principalmente em casos de  

doenças cardiovasculares congênitas, ainda desafiadoras em Medicina Veterinária. 

 

REFERÊNCIAS: 

GOMES,V.; MADUREIRA,K.M.; CONTIERI,M.B.; SORIANO,S.; PEREIRA,K.C.; LUNARDI,L.H.; Defeito do 

septo ventricular em bezero neonato. Relato de caso. Ensaios e ciência: Ciências biológicas, agrárias e 

da saúde,  vol. XIII, núm 2. p. 47-55. 2009. 

PUGH,D.G. Clínica de ovinos e caprinos.1 ed. São Paulo: ROCA,2005. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
8

4
2

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

EXÉRESE DE LEIOMIOSSARCOMA EM CALOPSITA 

(NYMPHICUS HOLLANDICUS). 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Cristine da Costa.  

COAUTORES: Andressa Splenger, Isadora Moraes Massa, Jordana Toqueto, Leonardo Biguelini, Luiz 
Herique Bedendo, Marcelo Felipe de Lima e Paloma Gabriéli da Silva. 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As neoplasias em aves se assemelham as que ocorrem em outros animais de companhia, pela sua 

localização e classificação, variando em realção a sua distribuição e morbidade (GESPIAN, A.; RASO, T. 

F., 2014). Incluem lesões benignas, como condroma e hemangioma, e malignas, incluindo 

osteossarcoma, condrosarcoma e leiomiossarcoma. A ressecção ou amputação cirúrgica ampla são os 

métodos de tratamento sugeridos (HARRISON, G. J.; LIGHTFOOT, T. L., 2006). Os sarcomas são 

neoplasias mesenquimais malignas, que podem acometer diversos locais do organismo, entretanto a 

pele e o tecido subcutâneo são os sítios mais comuns (JARK et al., 2017). A metástase é um evento tardio 

e raro, mas tem sido documentado que envolve o fígado, baço, cavidade torácica e medula óssea 

(LATIMER, 1994). Esse trabalho tem como objetivo relatar uma exérese de leiomiossarcoma em uma 

calopsita jovem. Os relatos de leiomiossarcomas em aves são escassos, o presente trabalho se justifica 

pela baixa casuística relatada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma calopsita (Nymphicus hollandicus), de um ano de idade, fêmea, 150 gramas, foi atendida por estar 

apresentando um nódulo em região abdominal direita com evolução a dois meses, o paciente 

apresentava-se disposto e alimentando-se normalmente. O paciente já havia passado por atendimento 

veterinário, onde foi realizada uma citologia do nódulo, com sugestão de hemangiossarcoma, desde 

esse atendimento o nódulo evoluiu, aumentando sua extensão, fazendo com que o paciente 

apresentasse dificuldade de locomoção. No exame físico, foi possível observar que o nódulo possuía 

característica cística e apresentava intensa inflamação, por isso, não foi possível identificar as suas reais 

dimensões.  
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Na análise hematológica constatou-se heterofilia e linfopenia, enquanto que a análise bioquímica, 

evidenciou uma hiperuricemia. Sendo assim, foi instituído piroxicam (0,25mg.kg-1 SID, VO), 

Enrofloxacino (15mg.kg-1 BID, VO) e crioterapia no nódulo SID.  

Após estabilização, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico. Para isso, a ave foi submetida à 

sedação, sendo utilizado Butorfanol (1mg. kg-1, IM) como medicação pré anestésica, indução em 

câmara fechada com Isoflurano, seguido de intubação com sonda uretral n° 8 adaptada para 

manutenção do plano anestésico com Isoflurano vaporizado em oxigênio 100%.  

Com o paciente em plano anestésico, foi realizada a drenagem do nódulo para retirada do líquido cístico, 

com auxilio de uma seringa, para posterior, incisão de pele, em elipse ao redor da massa concêntrica. O 

divulsionamento muscular foi realizada, sutilmente, com os dedos para exérese da massa que já tinha 

invadido ao saco aéreo abdominal direito. Após, foi realizado ligadura em plexo arteriovenoso em saco 

aéreo com poliglecaprone 25 5-0, seguida da lavagem da cavidade com solução fisiológica aquecida. A 

síntese do subcutâneo foi realizada em padrão contínuo simples com o mesmo fio supracitado e a pele 

foi aposicionada com o mesmo fio em padrão festonado. 

O nódulo foi encaminhado para o laboratório de Patologia Animal da Universidade de Passo Fundo para 

fim diagnóstico o qual foi designado em uma neoplasia maligna de origem muscular, sendo os achados 

anatomopatológicos fortemente compatíveis com um leiomiossarcoma.  

Pela grande dimensão do nódulo e por ter atingido o saco aéreo abdominal, dificultado inclusive a sua 

total remoção com margem de segurança, seu prognóstico cirúrgico caracterizou-se como ruim, e, o 

paciente foi a óbito no pós operatório imediato, não respondendo a manobras de ressuscitação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As neoplasias em aves podem ter diversas origens, e, é essencial a avaliação periódica do médico 
veterinário para verificar a saúde destas e, se necessário a realização de intervenções cirúrgicas mais 
imediatas para reestabeler a saúde dos mesmos.  

 

REFERÊNCIAS: 

GESPIAN, A.; RASO, T. F., Psittaciformes (Araras, papagaios, periquitos, calopsitas e cacatuas). In: CUBAS, 

Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens. 2 ed. São Paulo: Roca, 2014. p. 550 

- 589. 

HARRISON, G. J.; LIGHTFOOT, T. L. Clinical avian medicine. Florida: Spix Publishing, 2006. 

JARK, Paulo César. et al. Sarcomas de tecidos moles, cutâneos e Subcutâneos em cães. In: DALECK, 

Carlos Roberto. NARDI, Andrigo Barboza De. Oncologia em cães e gatos. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2017. 

p. 517-529. 

LATMER, K.S. Oncology. In: HARRISON G.J., HARRISON L.R. & RITCHIE B.W. Avian Medicine: Principles 

and application. Lake Worth: Wingers Publishing, 1994. p.642-660 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

 

ANEXOS 

 

Figura 1: Calopsita (Nymphicus hollandicus), um ano de idade, fêmea de 150 gramas. A. Paciente em mesa cirúrgica 

evidenciando o nódulo cístico em região abdominal direita. B. Paciente em procedimento cirúrgico 

demostrando nódulo em região abdominal invadindo o saco aéreo abdominal direito. C. Pós operatório. 

D. Nódulo pós exérese. Fonte: Costa, 2020. 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
8

4
5

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

ASPECTOS CLÍNICOS E CONDUTA DIAGNÓSTICA DE UM 

CARCINOMA UROTELIAL PAPILAR NA BEXIGA DE UM CÃO 

S.R.D  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Luana Kummer  

COAUTORES: Andressa Antunes de Lima, Camila Marques Linck Alerico, Giórgia Triches Lago, Mariana 
Bernhart Rovaris, Milena Machado, Nadine Zancanaro Gasperin, Renan kovalski, Wídie Machado 
Oriques  

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Neoplasias da vesícula urinária são incomuns nos cães, com menor distinção de ocorrência entre fêmea 

e macho (média 1,95:1). O tipo mais comum de neoplasia é o carcinoma de células de transição, 

atualmente chamado carcinoma urotelial (ETTINGER and FELDMAN, 2004). As neoplasias do trato 

urinário baixo possuem uma sintomatologia idêntica à de uma infecção urinária: hematúria,  dificuldade 

em urinar, aumento do número de micções. Com a confirmação da presença de uma massa, procede-

se ao diagnóstico histológico através da celiotomia exploratória para biópsia incisional. O tratamento 

varia de acordo com o tamanho e localização tumoral, e, geralmente inclui a remoção cirúrgica seguida 

de quimioterapia (DALECK et al., 2008). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de carcinoma 

urotelial papilar na bexiga de um cão, SRD e idoso. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O caso ocorreu em um um canino, fêmea, 11 anos e 3 meses de idade sem raça definida (S.R.D) pesando 

9,5 kg. O tutor relatou que o paciente estava com hematúria e polaquiúria há cerca de um mês. Contudo, 

informou ainda, que o animal não era castrado e fazia uso de progestágeno a cada seis meses, e que 

apresentava normodipsia e normorexia. O tutor tentou tratamento anterior com o antibiótico 
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enrofloxacina, na dose (5 mg.kg-¹), BID, por sete dias, porém não teve melhora no quadro clínico. Após 

a anamnese, o animal foi encaminhado para realização de uma ultrassonografia, em que observou-se 

uma massa intramural vascularizada na bexiga. Com isso, indicou-se a celiotomia exploratória para 

biópsia incisional e encaminhamento de um exame histopatológico. Foram solicitados hemograma e 

bioquímicos pré operatórios, nos quais não havia nenhuma alteração. Então o paciente foi encaminhado 

para o bloco cirúrgico para a realização do procedimento de biópsia e também ovariohisterectomia. 

Realizou-se a remoção de gônadas e útero para que o tutor pudesse parar com o uso dos progestágenos 

que eram aplicados para prevenção de prenhez, já que esses contraceptivos são prejudiciais a saúde 

das fêmeas. O protocolo anestésico foi a base de dexmedetomidina (5 mg.kg-¹), propofol (5 mg.kg-¹), 

anestesia epidural com morfina (0,5 ml.kg-¹) e lidocaína  (0,3 mg.kg-¹), já para a manutenção anestésica 

fez-se o uso de isofluorano em sistema inalatório com intubação traqueal. Ainda, utilizou-se terapia de 

apoio com enrofloxacina (5 mg.kg-¹). Como medicação pós operatória, receitou-se dipirona (25 mg.kg-

¹),TID, três dias, enrofloxacina (5 mg.kg-¹), BID,  durante cinco dias, omeprazol (1 mg.kg-¹), BID, por seis 

dias (30 minutos antes da enrofloxacina).  Além de, limpeza da ferida cirúrgica com solução fisiológica 

duas vezes ao dia por sete dias, além da proteção da ferida cirúrgica. O diagnóstico definitivo obtido da 

avaliação histopatológico foi carcinoma urotelial papilar. O tratamento mais recomendado e eficaz é a 

remoção cirúrgica da massa, bem como radioterapia, quimioterapia e também tratamento 

medicamentoso. Porém o tutor não autorizou a realização de nova cirurgia para remoção completa da 

massa. Na consulta de retorno para remoção dos pontos, o cão ainda permanecia com hematúria e 

polaquiúria. Assim, o prognóstico é melhor quando o diagnóstico precoce é realizado, sendo necessário 

utilizar uma sequência de procedimentos e protocolos como tratamento para conseguir uma maior 

sobrevida (DALECK et al., 2008).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os exames complementares são de extrema importância na clínica veterinária, possibilitando o 

diagnóstico diferencial de demais enfermidades que cursam com os mesmos sinais clínicos que 

acometem o trato urinário. A ultrassonografia é indispensável para a avaliação dos órgãos abdominais 

internos. Assim como a biópsia para a avaliação histopatológico, em que conhecendo-se as 

características da neoplasia pode-se indicar o melhor tratamento e expectativa de vida do animal ao 

tutor.    

 

REFERÊNCIAS: 

DALECK, C. R., De NARDI, A. B., RODIGHERI, S. M. & MOTTA, F. R. 2008. Neoplasia do sistema urinário. 

Roca, São Paulo. 

ETTINGER, S. & FELDMAN, E. 2004. Tratado de medicina interna veterinária: doenças do cão e do gato. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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 FERIDA ULCERATIVA PERSISTENTE PERIVULVAR EM UM 

FELINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Luana Kummer  

COAUTORES:  Andressa Antunes de Lima, Giórgia Triches Lago, Mariana Bernhardt Rovaris, Milena 
Machado, Wídie Machado Oriques 

ORIENTADOR: Heloisa Helena de Alcantara Barcellos  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O sistema urinário dos animais domésticos tem a habilidade de formar urina concentrada, sendo uma 

de suas funções a eliminação dos resíduos corporais na forma líquida (SENIOR and FINLAYSON, 1986). 

Quando a urina se torna supersaturada com sais dissolvidos, estes podem precipitar-se para formar 

cristais (FOSSUM, 2014). Ao urinar, o animal apresenta disúria e tende a lamber o local, promovendo 

lesão dermatológica. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de lesão ulcerativa perivulvar de difícil 

cicatrização ocasionada por cristais de estruvita na urina de um felino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um felino, fêmea, 8 anos de idade, sem raça definida (S.R.D), pesando 3,6 kg, estava com uma ferida no 

membro posterior esquerdo e perivulvar há cerca de cinco meses. O animal não era castrado e não fazia 

uso de progestágeno. O tutor informou que já havia tentado dois tratamentos anteriores, com 

antibióticos enrofloxacina, e posteriormente com amoxicilina com clavulanato de potássio, sempre 

associado com o antiinflamatório meloxicam, porém não teve melhora do quadro clínico. No exame 

físico, na palpação abdominal constatou-se que os rins estavam diminuidos de tamanho, sendo 

sugestivo de doença renal. E na região perivulvar, envolvendo parte do membro posterior esquerdo, 

pode-se visualizar uma ferida ulcerada contaminada (de aproximadamente 3 cm), suspeitando-se de 

neoplasia ou queimadura. Foram solicitados os seguintes exames complementares: hemograma, 

bioquímica sérica, urinálise, urocultura com TSA, ultrassonografia abdominal e recomendado após a 
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descontaminação da ferida, um exame citológico da ferida. Na ultrassonografia, viu-se a presença de 

sedimento urinário na bexiga, e nos rins junções córticomedulares irregulares. Realizou-se coleta de 

urina por cistocentese guiada por ultrassom. Na urinálise havia proteinúria, sugestivo de doença renal, 

e cristais de estruvita. Com isso, constatou-se que a lesão ulcerada perivulvar ocorria devido à 

cristalúria. Atribui-se à provável causa da ferida à irritação provocada pelos cristais durante a micção da 

gata, gerando uma ferida de difícil cicatrização, por ser um estímulo diário. O diagnóstico definitivo foi 

doença renal, presença de cristais de estruvita e ferimento cutâneo ainda não conclusivo quanto a sua 

origem. Para escolha do antimicrobiano que seria usado no tratamento, foi solicitado uma urocultura 

com antibiograma, onde as bactérias foram sensíveis ao antibiótico sulfametoxazol + trimetoprima, que 

foi prescrito 15 mg/kg, BID, por 10 dias. Recomendou-se, o uso de Colar Elizabetano, limpeza da ferida 

com solução fisiológica e curativo com pomada a base de gentamicina, sulfanilamida, sulfadiazina, ureia 

e vitamina A, a ser realizado três vezes ao dia, até cicatrização completa da lesão. Esta pomada tem 

efeito antimicrobiano, epitelizante e cicatrizante. Foi prescrita uma dieta terapêutica por 30 dias como 

tratamento da urolitíase de estruvita, ajudando a dissolver os cristais, e também estimula o gato a beber 

mais água. Sendo que, é importante eliminar esses cristais para que não formem urólitos, que podem 

ocasionar obstrução dos ureteres. Para a prevenção dos urólitos por estruvita, o recurso mais eficiente 

é a dieta baseada na alteração do pH urinário (LAZZAROTTO, 2000). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A formação de cristais de estruvita são relativamente comuns nos felinos, porém a formação de lesão 

ulcerativa na pele devido a isso é pouco relatada. O tratamento é simples, mas o uso da ração é 

indispensável para a dissolução dos cristais. Os exames complementares foram determinantes para o 

diagnóstico definitivo da causa do ferimento e proporcionar um tratamento adequado. 

 

REFERÊNCIAS: 

Senior, D. F. & Finlayson, B. 1986. Initiation and growth of uroliths. The Veterinary Clinics of North 

America. Small Animal Practice, 16, 19- 26. 

Fossum, T. W. 2014. Cirurgia de pequenos animais, 4 edn. Elsevier Brasil, São Paulo. 

Lazzarotto, J. J. 2000. Doença do trato urinário inferior dos felinos associada aos cristais de estruvita. 

Revista da FZVA, 7, 58-64.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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ANESTESIA EM HAMSTER-SÍRIO (MESOCRICETUS AURATUS) 

PARA PROCEDIMENTO DE OVARIOHISTERECTOMIA ELETIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jordana Toqueto 

COAUTORES: Luis Henrique Bedendo, Jéssica Cristine da Costa, Paloma Gabriéli da Silva, Marcelo 
Felipe de Lima, Leonardo Splendor Biguelini 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataide 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Nos últimos anos a demanda por animais exóticos, cresceu como pets de estimação, dentre eles os 
roedores, por necessitarem de pouco espaço para se exercitarem e por serem espécies mais fáceis de 
cuidar. Porém estas apresentam mais sensibilidade a manipulação, necessitando um maior 
conhecimento sobre a anestesiologia quando for necessário a realização de procedimentos (ARAÚJO, 
2010). 
Um dos motivos para induzir a anestesia é para inibir a percepção de sua dor. Estímulos dolorosos são 
comumente utilizados para verificar a profundidade em que se encontra o paciente durante a anestesia 
(FLECKNELL, 2009). 
O presente trabalho, tem por objetivo relatar o protocolo anestésico utilizado em uma 
ovariohisterectomia eletiva em um hamster-sírio (Mesocricetus auratus), utilizando fármacos 
dissociativos em baixas doses e divididos em diversos momentos, visando uma melhor analgesia para o 
paciente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um hamster-sírio (Mesocricetus auratus), fêmea, com 54 gramas de massa corporal, foi atendido para 
a realização de uma ovariohisterectomia eletiva. Como medicamento pré anestésico foi utilizado 
dexmedetomidina (30mcg.kg-1) e butorfanol (1mg.kg-1). Cerca de 10 minutos após foi possível realizar 
as tricotomias para acesso cirúrgico e, como segurança, para possível traqueostomia de emergência. 
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Foi monitorado frequência cardíaca através de doppler vascular sobre o coração, e visualização da 
distenção torácica para frequência respiratória. Não foi possível instalar oxímetro de pulso devido 
tamanho diminuído da paciente. 
Após a antissepsia com clorexidine alcoólico, e antes da incisão de pele, devido a presença de reflexos 
ao pinçamento da pele, administrou-se 10mg.kg-1 de zolazepam- tiletamina intramuscular. Foi possível 
realizar o acesso da cavidade abdominal e ressecção e ligaduras do ovário direito (cerca de 10 minutos). 
Houve aumento da frequência cardíaca, e leve movimento de patas durante a manipulação do ovário 
esquerdo, sendo então administrado 30mg.kg-1 de cetamina pela via intramuscular. Após dois minutos, 
foi possível realizar a ligadura e ressecção do ovário esquerdo e da cervix, seguido da síntese cavitária, 
subcutâneo (cerca de oito minutos). Para a aposição de pele, foi necessário a vaporização de isoflurano 
via máscara ao efeito, devido o mesmo apresentar movimentos de pedalagem. 
O procedimento teve duração de 20 minutos, sendo aplicado atipamezole (30mcg.kg-1). Como o 
hamster ainda não tinha totalmente despertado após 10 minutos, administrou-se o flumazenil 
(0,1mg.kg-1) e, em menos de dois minutos estava totalmente acordado. Também foi adicionado à 
terapêutica, fluidoterapia com ringer lactato de sódio, por via subcutânea, de 10mg.kg-1. 
Como terapia pós operatória foi administrado meloxican (0,2 mg.kg-1), enrofloxacina (0,1 mg.kg-1) e 
tramadol (10 mg.kg-1), ambos por via subcutânea.  
Tanto o procedimento e a analgesia realizada obtiveram um bom desempenho, proporcionando uma 
boa recuperação operatória para o paciente, recebendo alta médica cerca de seis horas após o 
procedimento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A anestesia de pets não convencionais está cada vez mais frequente na rotina do médico veterinário, e 
a abordagem deste paciente deve ser realizada de forma contrária aos animais de laboratório. Sendo 
assim, a combinação de diferentes fármacos anestésicos, com a redução das doses normalmente 
utilizadas pode ser um aliado na redução de óbitos destes pacientes, bem como proporcionar maior 
conforto. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. Araújo S.A.C. Anestesia em roedores. (Relatório final de estágio). Porto: Instituto de ciências 

biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto; 2010. 

2. Flecknell P. Anaesthetic Management. In: Flecknell P. Laboratory Animal Anaesthesia. 3th ed. 

Reino Unido: Elsevier; 2009. p.79-108. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

REABILITAÇÃO DE ALLOUATTA GUARIBA CLAMITANS PÓS 

INTERAÇÃO ANTRÓPICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcelo Felipe de Lima 

COAUTORES: Jessica Cristine da Costa, Jordana Toqueto, Leonardo Splendor Biguelini, Paloma Gabriéli 
da Silva 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O Alouatta guariba clamidans é descrito como arborícola, ou seja não tem tanto contato com o solo e 

quando o fazem acabam por se expor ao enorme risco, principalmente quando próximos a rodovias 

(MONTICELLI,2015). O traumatismo crânio encefálico (TCE) é descrito com uma alta prevalência em 

animais, independente da espécie. Atropelamento, queda, esmagamento, lesões por armas de fogo são 

algumas das causas desse processo traumático. Seu prognostico varia de acordo com as lesões 

identificadas, além de sequelas que o paciente possa adquirir por conta do trauma (SIQUEIRA, 2011). O 

presente trabalho tem como objetivo relatar a reabilitação de um bugio ruivo que foi atendido no 

hospital veterinário após interação automobilística. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi encaminhado para atendimento um Alouatta guariba, adulto, de vida livre, do sexo masculino e 

pesando 8,1 kg, com o relato de ter sido encontrado na beira da BR 285 com sangramento oral e nasal. 

Após a abordagem inicial com instituição de um acesso venoso, não foi necessário a contenção química, 

pela prostração do paciente. Além disso, foi observado hipotermia, ausência de reflexos óptico, 

palpebrais, e olfatório, diminuição do estímulo ao trigêmeo e epistaxe. Foi constatado também hifema 

em olho direito e cegueira. Na ausculta torácica estridor leve que, ao raio-x de tórax, confirmou-se uma 

contusão pulmonar leve.  Com tratamento intensivo com RLS na dose 10ml.kg.h-1, furosemida (2mg.kg-

1, TID, IV), meloxican (0,2mg.kg-1, SID, IV), tramadol (2mg.kg-1, TID, SC) e oxigenioterapia, o primata foi 
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monitorado a cada  hora, sendo a frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e temperatura 

retal (TR) os parâmetros avaliados. No dia seguinte foi novamente examinado e realizado uma 

radiografia craniana, a fim de constatar alguma fratura, visto que seu diagnóstico foi de  trauma crânio 

encefálico (TCE). Não foi evidenciado nenhuma fratura, por isso foi mantido o tratamento inicial com a 

adição de ampicilina (20mg.kg-1, IV, TID) e dipirona (25mg.kg-1, IV, TID) e nebulização com solução 

fisiológica.  Nas primeiras horas os parâmetros fisiológicos se mantiveram elevados, reduzindo à 

normalidade após 12 horas e, o mesmo foi mantidofluidoterapia constante com intuito de baixar o CK 

evidenciado pela avaliação hematológica, pois em sua avaliação inicial além de TCE, também foi 

observado sinais de miopatia. Foi ofertado   alimentação diretamente na boca e nebulização com 

solução fisiológica para conforto respiratório.Em aproximadamente 7 dias, o primata  recuperou a visão 

e começou a se alimentar sozinho além de receber folhas em sua alimentação, sendo necessário ofertar 

diretamente em sua boca. Após três meses de internação o paciente mostrou-se apto a retornar para a 

vida livre, sendo reabilitado em uma área de corredor verde, onde havia outros de sua espécie.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A interação de animais de vida livre o homem muitas vezes acaba por gerar acidentes, estes muitas 

vezes fatais, ou em alguns casos o animal que veio por sofrer acidente acaba não conseguindo retornar 

para a vida livre, porem neste relato devido a uma abordagem inicial correta e uma terapia eficaz o 

paciente pode estar em condições de ser reabilitado. 

 

REFERÊNCIAS: 

MONTICELLI, Cauê; MORAIS, Luan Henrique. Impactos antrópicos sobre uma população de Alouatta 

clamitans (Cabrera, 1940) em um fragmento de Mata Atlântica no Estado de São Paulo: apontamento 

de medidas mitigatórias. Revista Biociências, Taubaté, 2015. Disponível 

em:http://periodicos.unitau.br/ojs/index.php/biociencias/article/view/2048/1501. Acesso em: 03 de 

Agosto de 2020. 

SIQUEIRA, Emerson Gonçalves Martins. TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO EM PEQUENOS ANIMAIS. 

Botocatu, 2010. Disponivel em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/121331/siqueira_egm_tcc_botfmvz.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. Acesso em: 28 de Agosto de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

ANESTESIA MULTIMODAL PARA AMPUTAÇÃO DE MEMBRO 

TORÁCICO ESQUERDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Bernhardt Rovaris. 

COAUTORES: Thanise Guerra, Milena Machado, Wídie Machado Oriques, Giorgia Triches Lago e 
Jéssica Luana Kummer. 

ORIENTADOR: Renato Idalencio. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O controle da dor tem sido ao longo das últimas décadas, um tópico importante tanto na medicina 

humana quanto na veterinária (ABREU,A.R et al.,2019), estimulando estudos de diversas associações de 

fármacos e técnicas na anestesiologia veterinária. A escolha de um protocolo analgésico adequado tem 

como objetivo, além do bem estar do paciente e o combate da dor, uma recuperação pós-operatória 

rápida e satisfatória. O procedimento de amputação de membro gera no paciente intensa algia nos 

períodos trans e pós-operatório necessitando de uma técnica de anestesia multimodal. Esta técnica 

realizada com o emprego da associação de fármacos, atua em diferentes receptores da transmissão 

dolorosa no sistema nervoso periférico e central, proporcionando analgesia de alta qualidade e evitando 

efeitos colaterais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF, um canino, macho, S.R.D., com três anos de idade e 

pesando 8,2Kg de massa corporal com queixa principal, relatada pelo tutor, de não apoiar o membro 

torácico esquerdo, além de apresentar aumento de volume e lacerações na região, com evolução 

progressiva há sete meses. Após exame físico constatou-se que a melhor abordagem de tratamento 

seria a realização de amputação do membro acometido. Foram solicitados hemograma completo e 

enzimas hepáticas e renais (ALT, FA, Albumina, Uréia e Creatinina), que estavam dentro dos valores de 

referência para a espécie. 
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Para o procedimento cirúrgico foi realizada a avaliação pré-anestésica, onde se observou frequência 

cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 24 mrpm, tempo de perfusão tecidual de 2”,  mucosas 

normocoradas, paciente hidratado, escore corporal 3 e classificação do estado físico em ASA II. Na 

medição pré-anestésica foi utilizado a associação de dexmedetomedina (4µg.Kg-1) e cetamina (1mg.Kg-

1) via intramuscular. Este protocolo proporcionou um grau leve de sedação e analgesia para 

manipulação do paciente na região da ferida cirúrgica. Esses fármacos são representes da classe 

agonista α-2 adrenérgico e dissociativo, respectivamente. Para indução foi utilizado um fármaco não 

barbitúrico, o propofol (4mg.Kg-1) por via intravenosa, produzindo um efeito hipnótico e de relaxamento 

permitido a intubação com sonda orotraqueal numero 5,5 para fornecer oxigênio ao paciente através 

de um sistema não reinalatório semi aberto, utilizando-se o baraka. Para a manutenção anestésica foi 

utilizado um protocolo de TIVA, com a infusão continua de dexmedetometida (2µg.Kg-1). Seus 

receptores α-2A são responsáveis pela analgesia, anestesia e sedação; o subtipo α-2B regula as 

alterações cardiovasculares e o subtipo α-2C promove os efeitos ansiolíticos. O mecanismo de ação é 

caracterizado pela diminuição da liberação de noradrenalina central e periférica, diminuindo a 

concentração de catecolaminas circulantes e atenuando a excitação do sistema nervoso central. Como 

bloqueio local foi realizado o bloqueio do plexo braquial (figura 1). O bloqueio tem como objetivo a 

deposição do anestésico local próximo ao nervo braquial, resultando na interrupção da condução dos 

impulsos nervosos e dessensibilização do membro torácico distal à articulação escápulo-umeral. Os 

anestésicos utilizados nesse bloqueio são do grupo das amidas, sendo uma associação de bupivacaína 

e lidocaína (volume máximo total de 0,26ml.Kg-1). 

Durante o período transoperatório foram monitorados os valores de frequência cardíaca (FC) e 

frequência respiratória (FR), saturação do oxigênio (SpO2) por meio do oxímetro e da pressão arterial 

média (PAM) pelo método invasivo. O animal apresentou um aumento significativo na PAM durante o 

procedimento, indicando manifestação de dor. Deste modo, foi adicionado a infusão o fentanil (5µg.Kg-

1), fazendo assim, um regaste analgésico com este fármaco que pertence a classe dos opióides. Também 

para potencializar a analgesia optou-se por fazer um bloqueio após localização do plexo braquial com 

lidocaína, para evitar dor neuropática (figura 2). Com isso, possibilitou-se ao paciente um trans e pós-

operatório sem dor e desconforto, auxiliando na sua  recuperação de forma mais rápida e segura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O protocolo livre de um opióide neste caso não foi satisfatório para controle da dor no transoperatório, 

a monitoração constante e correta possibilitaram a identificação da dor e momento certo para o resgate 

analgésico, desta forma o protocolo de analgesia multimodal planejado e posteriormente adaptado, 

proporcionaram um procedimento cirúrgico sem dor, refletindo na recuperação eficaz e rápida do 

paciente. 

 

REFERÊNCIAS: 

THIESEN, Roberto. Bloqueio paravertebral do plexo braquial para amputação de membro torácico em 

cão-Relato de caso. Ensaios e Ciência, v. 5, n. 5, p. 27-30, 2007. 
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WAKOFF, Thiago Ignácio, et al. "Bupivacaína 0, 25% versus ropivacaína 0, 25% no bloqueio do plexo 

braquial em cães da raça Beagle." Semina: Ciências Agrárias 34.3 (2013): 1259-1271. 

ABREU, Agnys Raquel Sousa, et al. Anestesia locorregional do nervo mandibular para mandibulectomia 

em cão: relato de caso, v.13, n. 7, p. 158 (2019) 

 

ANEXOS 

 
       Figura 1- Autor: PEREIRA, M.T.C. e CARVALHO, S.F.M. 

 

  
        Figura 2- Autor: Mariana Bernhardt Rovaris  
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MASTECTOMIA REGIONAL E PLASTIA RECONSTRUTIVA COM 

RETALHO DE PREGA INGUINAL BILATERAL EM FÊMEA 

CANINA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milena Machado  

COAUTORES: Thanise Pereira Guerra, Andressa Spengler, Franciele Rossi dos Santos, Mariana 
Bernhardt Rovaris, Giorgia Triches Lago, Jéssica Luana Kummer, Widie Machado Oriques 

ORIENTADOR: Renato do Nascimento Libardoni 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Neoplasias mamárias apresentam grande casuística em fêmeas caninas, visto que são o tipo de tumor 

mais comum em fêmeas desta espécie. A incidência de malignidade desses tumores varia de 35 a 50%, 

possuindo então, possibilidade de metástase. Fêmeas inteiras e com idade avançada apresentam maior 

predisposição a desenvolver esse tipo de neoplasia. Muitas neoplasias são hormônio-dependentes, 

podendo ser evitadas com ovariohisterectomia (FOSSUM, 2019). O tratamento de eleição é a 

intervenção cirúrgica e a técnica utilizada poderá ser nodulectomia, mastectomia regional, unilateral ou 

bilateral, dependendo do caso em questão. Diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar o 

tratamento cirúrgico que foi empregado em uma fêmea canina, que possuía nódulos mamários 

ulcerados e passou por mastectomia regional com plastia reconstrutiva mediante de retalho da prega 

inguinal bilateral. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Canino, fêmea, da raça Poodle com 14 anos chegou ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo 

Fundo apresentando nódulos mamários ulcerados, com evolução de dois anos associado a perda de 

peso. Os nódulos estavam localizados nas mamas dois, três, quatro e cinco do lado esquerdo e nas 

mamas três, quatro e cinco do lado direito. O animal em questão recebia contraceptivos para controle 

reprodutivo. Exames complementares foram solicitados, sendo eles hemograma, radiografia torácica, 
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ultrassonografia e citologia. Foi constatado que a paciente apresentava hematócrito abaixo do valor 

esperado e também leucocitose por neutrofilia, devido à presença de tumores ulcerados. Além disso, 

um quadro de eosinofilia ficou evidenciado, podendo representar infecção parasitária (GARRIDO et al, 

2015). Na radiografia, não havia evidências de metástase pulmonar e na ultassonografia, foram 

observados cistos nos ovários. A citologia foi sugestiva de carcinoma complexo. Posteriormente, o 

canino foi encaminhado para procedimento cirúrgico. A paciente foi classificada como ASA II e anestesia 

inalatória foi utilizada. A técnica utilizada nesse caso foi a de mastectomia regional, que é a excisão da 

glândula acometida e das glândulas adjacentes (CARVALHO, 2006). Primeiramente, uma incisão de pele 

em elipse foi feita ao redor das mamas atingidas, divulsionando tecido subcutâneo e realizando 

hemostasia quando necessário. Os vasos epigástricos superficiais caudais bilaterais e as artérias 

torácicas superficiais foram identificados, pinçadas, seccionados, e ligadas utilizando nylon 2-0. Para 

realizar a redução adequada da ferida, um retalho de prega inguinal bilateral foi realizado e, 

posteriormente, o tecido subcutâneo foi reduzido utilizando Walking Suture com nylon 2-0 (primeiro 

plano) e sutura em zigue-zague com poliglecaprone 25 3-0 (segundo plano). Por fim, a dermorrafia foi 

realizada com sutura de Sultan utilizando mononáilon 5-0. Um curativo foi feito no local da incisão e 

então, foi realizada bandagem compressiva. O tecido tumoral foi encaminhado para exame 

histopatológico e aguarda-se resultado. As possíveis complicações do procedimento em questão podem 

incluir dor, inflamação, hemorragia, formação de seroma, infecção, isquemia, necrose, automutilação, 

deiscência, edema dos membros traseiros e reincidência do tumor (FOSSUM, 2019). A paciente recebeu 

alta e foi encaminhada para casa com as seguintes medicações: cefalotina sódica, dipirona sódica, 

metadona, omeprazol e fitomenadiona, além de recomendação de uso de roupa cirúrgica. A paciente 

retornou para retirada das suturas de pele com adequada cicatrização cutânea, não possuindo 

complicações no pós-cirúrgico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a mastectomia regional é tratamento adequado em casos de neoplasias mamárias 

ulceradas, e o retalho bilateral da prega inguinal permite adequada plastia reconstrutiva de grandes 

defeitos, de acordo com o resultado obtido com esta paciente. Ressaltamos que a prevenção de 

neoplasias mamárias pode ser realizada mediante ovariohisterectomia eletiva precoce. 

 

REFERÊNCIAS: 

FOSSUM, T. W.  Small animal surgery. 5th ed.  Philadelphia, PA : Elsevier, 2019, 1568p. 

GARRIDO, E. et al. Alterações hematológicas em cadelas acometidas por tumores mamários  PUBVET, 
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CARVALHO, T.B. Neoplasia mamária em cadelas: caracterização histopatológica e expressão da proteína 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

URÓLITOS DE ESTRUVITA EM CANINO MACHO COM 

PENECTOMIA TOTAL E URETROSTOMIA ESCROTAL: RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mirele Della Senta. 

COAUTORES: Andressa Spengler, Jessica Welter e Roberta Longhi. 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bortolini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As urolitíases caracterizam-se por formações cristalóides pouco solúveis na urina, que quando retidas 

no sistema urinário, podem se combinar com a matriz orgânica e formar cálculos (JERICÓ, 2015). 

Segundo Osborne (1986), esta condição deve ser considerada uma patologia multifatorial, podendo ser 

decorrente de fatores hereditários, congênitos ou patológicos, como a infecção urinária. Em infecções, 

mais comumente, por Staphylococcus sp. e Proteus sp. há a conversão de ureia em amônia e carbonato, 

formando íons amônio e hidroxila que alcalinizam a urina, diminuindo a solubilidade da estruvita e 

aumentando a cristalogênese (PALMA, 2013). As principais complicações dos urólitos ocorrem quando 

há ascensão de bactérias ao trato urinário superior ou quando há obstrução total do trato urinário, 

elevando assim, os níveis séricos de certos eletrólitos, e azotemia (JERICÓ, 2015). Neste trabalho 

objetivou-se relatar o caso de urólitos de estruvita em canino com penectomia total e uretrostomia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF um canino, macho, castrado, Bull Terrier, 10 anos de idade 

e 20,9kg de peso, com queixa de oligúria, disúria e hematúria, apatia e anorexia. Este possuía 

penectomia total e uretrostomia escrotal, e histórico de cálculos vesicais anteriores. No exame físico 

notou-se algia e distensão abdominal além de desidratação (8%). Para o diagnóstico de urólitos de 

estruvita e oxalato de cálcio, mais comuns em cães, são indicados exames de imagem (NELSON, 2015). 
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No raio x abdominal houve presença de cálculo uretral e vesícula urinária distendida. No ultrassom, rins 

assimétricos e limite corticomedular irregular, sugerindo nefropatia, na bexiga observou-se parede 

espessada e múltiplas estruturas arredondadas hiperecogênicas sugerindo cistite e litíases. Realizou-se 

cistocentese guiada e sondagem uretral, retirando microcálculos da uretra a fim de aliviar os sinais 

clínicos. A análise hematológica evidenciou trombocitopenia e leucocitose por neutrofilia, além da 

presença de neutrófilos tóxicos, sugerindo infecção bacteriana ativa. No bioquímico, grave azotemia e 

hiperfosfatemia. A urinálise por cistocentese constatou relação proteína creatinina urinária aumentada, 

proteinúria, sangue oculto, células epiteliais escamosas e de transição, leucócitos, eritrócitos, bactérias 

e cilindros granulosos. Assim, confirmou-se a presença de urólitos vesicais e pielonefrite. O paciente foi 

internado, permanecendo sondado e realizou-se lavagem vesical, para remoção de sedimentos. 

Administrou-se fluidoterapia com ringer lactato para estímulo da diurese, omeprazol (1mg/kg, SID, IV) 

e cloridrato de ondasentrona (0,2mg/kg, TID, IV) para evitar vômitos, analgesia com cloridrato de 

tramadol (3mg/kg, TID, SC) e meloxicam (0,1mg/kg, SID, IV), e antibioticoterapia com cefalotina sódica 

(25mg/kg, TID, IV) e enrofloxacina (2,5mg/kg, BID, IV). Após quatro dias, houve diminuição da ureia, 

creatinina e da leucocitose por neutrofilia, e sessou a trombocitopenia. A intervenção cirúrgica, neste 

caso, é indicada pelo número de cálculos presentes e para manter os rins funcionais. Realizou-se a 

cistotomia, retirando-se 35 cálculos pétreos ovalados de pequena dimensão (Figura 1) que foram 

encaminhados para análise qualitativa, resultando urólitos de estruvita. No pós-cirúrgico, analgesia com 

metadona (0,3mg/kg,TID SC) e dipirona (25mg/kg,TID IV), condroton (0,2mg/10kg,SID SC) para proteção 

da mucosa urinária, e manteu-se a enrofloxacina (2,5mg/kg,BID IV). O animal ficou internado por mais 

quatro dias e recebeu alta. Para evitar recidivas devemos focar na prevenção de infecções e na ingestão 

de água (NELSON, 2015). Receitou-se omeprazol (1mg/kg,SID PO) por 15 dias, cefalexina (30mg/kg, BID 

PO) por 60 dias, dipirona (25mg/kg, TID PO) por dois dias, vitamina C (2ml/UA, BID PO) por 15 dias e 

condroton (4ml/10kg, BID, PO) por 30 dias, recomendou-se estimulo á ingestão de água e dieta 

calculítica. O paciente retornou em 11 dias responsivo ao tratamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os urólitos, por suas características obstrutivas e complicações a níveis renais, podem induzir o paciente 

a um prognóstico desfavorável. A prevenção desta patologia, principalmente em pacientes que 

possuem predisposição à infecções urinárias, como no caso de machos com uretrostomia, através do 

estímulo a ingestão de água, aumento da frequência de passeios, dieta específica e o monitoramento 

periódico da densidade e cultura da urina, são medidas eficazes no controle das recidivas da doença. 
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Figura 1- Urólitos de estruvita retirados do paciente 
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GRUPO DE ESTUDOS EM SAÚDE PÚBLICA: UM DESAFIO EM 

TEMPO DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nadine Zancanaro Gasperin 

COAUTORES:  Renan Kovalski, Giseli Ritterbusch 

ORIENTADOR: Leonardo Porto Alves 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Saúde Única representa uma visão integrada, que considera a indissociabilidade entre saúde humana, 

saúde animal e saúde ambiental, reconhecendo que existe um vínculo muito estreito entre o ambiente, 

as doenças em animais e a saúde humana. As interações entre humanos e animais ocorrem em diversos 

ambientes e de diferentes maneiras. Essas interações podem ser responsáveis pela transmissão de 

agentes infecciosos entre animais e seres humanos, levando à ocorrência de zoonoses. Segundo a OIE, 

cerca de 60% das doenças humanas têm em seu ciclo a participação de animais, portanto, são 

zoonóticas, assim como 70% das doenças emergentes e reemergentes. O objetivo deste trabalho foi 

relatar as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Saúde Pública em um momento de 

pandemia levando em consideração a propagação de conhecimentos sobre zoonoses na comunidade 

acadêmica como também na comunidade que está fora da universidade, visando contribuir para a 

divulgação e conhecimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

  A definição clássica de zoonoses é a de doenças que são transmitidas de animais para humanos, ou de 
humanos para os animais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a zoonoses como “Doenças 
ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos” (OMS, 2016) e a 
transmissão pode ocorrer de forma direta, ou de forma indireta. Portanto, o Grupo de Estudos em Saúde 
Pública do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo - GESP/UPF, que nasceu do 
Projeto de Extensão "Educação em Saúde: O Médico Veterinário e o Controle de Zoonoses", que visa 
transmitir seu conhecimento em saúde animal para a população de Passo Fundo e região, objetivando 
a disseminação de informações e formas de prevenção de algumas doenças zoonóticas. A ocorrência de 
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parasitoses intestinais na idade infantil, especialmente na idade escolar, consiste em um fator agravante 
da subnutrição, podendo levar à morbidade nutricional, visto que medidas de higiene geralmente não 
são tão eficazes e também pela maior aproximação com animais domésticos. Esses fatores refletem 
diretamente no rendimento escolar. O GESP/UPF realiza visitas à uma escola municipal regularmente, 
com o objetivo de esclarecimento e orientação das mais variadas doenças que acometem animais e 
podem ser transmitidas aos humanos, de maneira com que o entendimento seja fácil, por meio de 
atividades lúdicas onde é feito o levantamento de algumas doenças zoonóticas e indicado os principais 
cuidados, além de orientações sobre higienização de alimentos, contato com animais e suas medidas 
de prevenção. Devido a atual situação da pandemia e isolamento social, as visitas a escola foram 
suspensas devido as medidas adotadas pelas autoridades governamentais. Evidentemente que com 
inúmeros planos para o presente ano, seguimos trabalhando de forma remota, com planejamentos 
para, assim que possível, colocar em prática, recuperando as visitas que não ocorreram no ano de 2020. 
O GESP/UPF seguiu com os seus encontros quinzenais, porém teve que se adaptar em um novo formato 
online, onde a colaboração de todos foi essencial, para concluirmos o primeiro semestre.Os encontros 
foram realizados por meio de seminários quinzenais por um integrante e/ou convidado onde foi 
abordado temas relacionado a zoonoses e/ou Covid-19, voltados a comunidade acadêmica, onde gerou 
discussões do tema entre todos os participantes, sendo aberto a toda comunidade acadêmica e 
profissionais das áreas da saúde que tenham interesse em participar. Salientamos, que o GESP/UPF 
busca diversificar formar de transmitir o conhecimento em prol da saúde pública e quando ocorrem 
eventos na comunidade, se faz presente. Um exemplo no presente ano, antes da pandemia, foi a 
participação na explanação dos projetos de extensão aos estudantes do Ensino Médio Integrado, o qual 
foi apresentado o projeto para todos os estudantes, mostrando a vivência do grupo a fim de despertar 
interesse dos alunos do ensino médio para o Projeto de Extensão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto propõe transmitir informações sobre as principais zoonoses de maneira simples e prática à 

comunidade em geral. Entretanto, devido ao cenário da pandemia utilizamos novas formas de manter 

o grupo conectado e discutindo assuntos da atualidade e formas de abordar estratégias de ação na 

comunidade e no território do projeto. Devido ao formato online muitos alunos participaram dos 

encontros. 

 

REFERÊNCIAS: 
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em: 18 ago. 2020. 
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produção animal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 5, p. 510-519, 2016. Disponível em 
https://doi.org/10.1590/S0100-204X2016000500011 . Acesso em: 18 ago. 2020  
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INTRODUÇÃO:  

Salmonella spp. é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, bastonetes Gram-negativos, 

não esporulados, capaz de infectar animais e seres humanos (1). Por ser comumente encontrada no 

ambiente de produção animal é, consequentemente, isolada em produtos de origem animal, sendo um 

dos principais patógenos envolvidos em casos e surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), 

através da ingestão de alimentos e/ou água contaminados (2).  

A contaminação por Salmonella spp. ocorre devido ao controle inadequado da temperatura, práticas de 

manipulação incorretas ou por contaminação cruzada de alimentos crus com alimentos processados. 

Dentre esses alimentos, a carne de bovinos, suínos, aves, ovos, leite e derivados são os mais propensos 

à contaminação por possuírem alto teor de umidade, proteína e carboidratos (3). 

O objetivo deste trabalho foi determinar a presença ou ausência de Salmonella spp. em produtos de 

origem animal provenientes de agroindústrias na região norte do RS. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No período de 02 a 11 de março de 2020 foram coletadas amostras de produtos de origem animal, 

especificamente, 25g de ovos, 25g de queijo mussarela e 25g de queijo colonial, provenientes de três 

diferentes agroindústrias localizadas na região norte do estado do Rio Grande do Sul-RS. Após a coleta, 

as amostras foram encaminhadas ao laboratório de microbiologia (CEPA) da Universidade de Passo 
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Fundo para o isolamento de Salmonella spp. através da determinação qualitativa pela técnica de 

Presença/Ausência, método convencional e método VIDAS® Salmonella (SLM) Easy (4).  

Inicialmente, 25 gramas das amostras foram homogeneizadas em 225 mL de água peptonada 

tamponada (APT) 1% e incubadas a 37±1°C por 24h. Após o período de incubação 6 alíquotas de 1mL 

APT foram transferidas para tubos eppendorf mantidos sob temperatura de congelamento para 

posterior realização do método VIDAS®. Simultaneamente uma alíquota de 1mL foi transferida para o 

caldo Tetrationato (TT) e 0,1mL para o caldo Rappaport-Vassiliadis (RV), dando sequência ao método 

convencional. Cada amostra teve uma alíquota retirada e estriadas em placas de Petri com ágar XLT-4 e 

ágar MacConkey. Nas placas em que houvessem a presença de colônias típicas, seriam realizadas as 

provas bioquímicas confirmatórias: ágar Triplo Açúcar Ferro (TSI), ágar Lisina Ferro (LIA), ágar Sulfato 

Indol Motilidade médio (SIM), caldo ureia, ágar Citrato Simmons, Vermelho de Metila (VM), Voges 

proskauer (VP) e OF Glicose.  

No método VIDAS®, as amostras acondicionadas em APT e congeladas foram mantidas em temperatura 

ambiente por um período de 2h, para o total descongelamento, em seguida, alíquotas de 1 mL foram 

transferidas para 10 mL do caldo SX2 e incubadas em banho-maria a 41,5± 1ºC por 22 a 26h. Após o 

período de incubação, 2 mL do caldo SX2 foram transferidos para tubos estéreis, o restante dos caldos 

foram mantidos sob refrigeração para posterior confirmação. Os tubos contendo SX2 foram aquecidos 

em banho-maria a 95 a 100ºC durante 15 min., após homogeneizados, alíquotas de 0,5mL foram 

transferidas para os poços-amostra da barrete VIDAS® e analisadas no equipamento mini-VIDAS® 

quanto a presença de Salmonella spp.  

No Brasil, os métodos oficiais de análises microbiológicas para controle de produtos de origem animal 

e água são estabelecidos pela Instrução Normativa 62 de 26 de agosto de 2003 (5). Onde o isolamento 

convencional e a separação imunomagnética são determinadas como métodos oficiais de pesquisa de 

Salmonella spp. Ainda, o próprio Órgão aceita o ensaio imunoenzimático VIDAS® como técnica de 

triagem ou denominada por screening. 

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que, todas as amostras de produtos de origem animal 

analisadas atendiam aos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente por 

apresentarem ausência de Salmonella spp. em 25 gramas, conforme a determinação qualitativa pela 

técnica de Presença/Ausência (Tabela 1). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A complexa epidemiologia de Salmonella spp. dificulta seu controle no ambiente de produção de 

alimentos. Os resultados favoráveis e ausência de Salmonela spp. nas amostras analisadas reforçam a 

importância de adotar os programas de Boas Práticas de Fabricação e Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle – APPCC na indústria a fim de disponibilizar alimentos seguros para o consumo.  

 

REFERÊNCIAS: 

1. RODRIGUES, C. F. Pesquisa de coliformes e Salmonella spp. em ovos comercializados em feira 

livre, no município de Espigão do Oeste – Rondônia. Dissertação (Mestrado). São Paulo, 2016. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
8

6
5

 

2. SHINOHARA, Neide Kazue Sakugawa et al. Salmonella spp., importante agente patogênico 

veiculado em alimentos. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1675-1683, 

Out.2008.   Disponível em: <http://www.scielo. Acesso em: 20 ago. 2020.  

3. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 62, de 26 

de agosto de 2003. Dispõe sobre os métodos analíticos oficiais para análises microbiológicas 

para controle de produtos de origem animal e água. Diário Oficial da União, Brasília, 18 set. 
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ANEXOS 

Tabela 1: Resultado(s) do(s) ensaio(s) no Laboratório de Microbiologia (CEPA) conforme a determinação 

qualitativa pela técnica de Presença/Ausência de Salmonella spp. em 25 gramas. 

PRODUTO ENSAIO REALIZADO OU MÉTODO RESULTADO UNIDADE VMP* 

OVOS Salmonella spp. Determinação qualitativa pela técnica 

de Presença/Ausência. (VIDAS® Salmonella (SLM) Easy) 

Ausente 25g - 

QUEIJO 

MUSSARELA 

Salmonella spp. Determinação qualitativa pela técnica 

de Presença/Ausência. (VIDAS® Salmonella (SLM) Easy) 

Ausente 25g - 

QUEJO 

COLONIAL 

Salmonella spp. Determinação qualitativa pela técnica 

de Presença/Ausência. (VIDAS® Salmonella (SLM) Easy) 

Ausente 25g - 

*VMP (valor máximo permitido). 

Fonte: O autor. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

LIPIDOSE HEPÁTICA EM PSCITACÍDEOS ATENDIDOS PELO 

GEAS/UPF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Paloma Gabriéli da Silva  

COAUTORES: Jordana Toqueto, Leonardo Biguelini, Marcelo Felipe de Lima, Jéssica Cristine da Costa. 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A lipidose hepática, popularmente conhecida como fígado gorduroso, degeneração gordurosa, é 

comum em psitacídeos sendo que possui multiplas origens (CARCIOFI e OLIVEIRA, 2007; GODOY, 2007; 

RUPLEY, 1999b; ROSSKPOF e WOERPEL, 1996; KOLLIAS, 1995; LUMEIJ, 1994 apud COUTO, 2007). Ainda 

que não retratem distúrbios importantes para aves mantidas em cativeiro, um dos problemas mais 

pertinentes na clínica de aves são os distúrbios nutricionais. ( GRESPAN; RASO, 2014). A adequação 

alimentar e administração de fármacos relacionados a danificação hepática são o principal tratamento 

para a doença. Como consequência da desinformação dos proprietários sobre suas aves o trabalho 

objetiva demonstração de incidência da doença em psitacídeos assim como a importância de uma 

alimentação adequada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Chegaram no setor de internação de animais silvestres ( GEAS-UPF ), 9 aves conhecidas como papagaio 

verdadeiro (Amazona aestiva) e papagaio charão (Amazona pretrei) os quais apresentavam a afecção 

que ficaram internados no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo no setor de Animais 

Silvestres, apresentavam em média de 0,200kg a 0,4kg. Foi possível observar no exame clinico que os 

animais apresentavam prostração, anorexia ou aumento da região abdominal acompanhado de algia, 

devido a compressão hepática, diarreia, mudança de coloração nas penas devido a alimentação 

inadequada assim como dispneia, além da obesidade, quando em estágio iniciais. 
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Na análise hematológica constatou-se lipidose hepática pelas alterações de perfil hepático e 

colestérico/triglicerídico, além de que dois pacientes apresentavam catarata e infecção respiratória 

concomitante, sendo assim, a terapêutica utilizada foi silimarina (22mg. kg-1, BID,VO), 

fluidoterapia  (50mg. kg-1, BID,SC), lactulona (2mg. kg-1, VO) além de que o paciente que apresentava 

catarata foi prescrito colírio assim como os que apresentam dificuldade respiratória receberam 

enrofloxacino (15mg. kg-1, BID, IM). Receberam papa de psitacídeos como alimentação até o processo 

de aceitação de frutas e ração. 

Os pacientes ficaram em média oito dias internados, sendo que cinco dos nove psitacídeos não 

desenvolveram melhora diante do tratamento e acabaram vindo a óbito em decorrência do 

agravamento da doença, sendo eles três papagaios charões  (Amazona pretrei) e dois papagaios 

verdadeiros (Amazona aestiva). Portanto, os papagaios charões demonstraram-se mais vulneráveis à 

doença, e os demais que apresentaram estabilização foram reintroduzidos na natureza ou enviados a 

um criadouro. Àqueles tinham tutores permaneceram com o tratamento em casa com as mesmas doses 

e com a devida readequação alimentar, substituindo sementes por frutas e ração extrusada. Tendo em 

vista que a lipidose hepática é uma desordem metabólica,  Esse  acúmulo gradual excessivo de 

triglicerídeos no fígado  pode causar a destruição dos hepatócitos normais e levar à fibrose ou cirrose 

(BOUILLER, 2006; KERR, 1998; OGLESBEE et al, 1998 apud COUTO, 2007) se não for tratada a tempo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A introdução de sementes na dieta de forma abundante, resulta em acúmulo excessivo de triglicerídeos 

no fígado causando a destruição dos hepatócitos. A conscientização dos tutores a respeito de uma dieta 

balanceada para o animal e acompanhamento regular é imprescindível e ressaltada pelos Médicos 

Veterinários de modo à evitar a ocorrência de  óbitos relacionados a alimentação. 

 

REFERÊNCIAS: 

COUTO, Erica Pereira. Lipidose hepática e obesidade em Psitaciformes. 2007, 76f. Monografia 

(Especialização em Animais Silvestres na Clínica Veterinária)- Pós graduação latu sensu- Anclivepa. São 

Paulo. 2007. 

GRESPAN, André; RASO, Tânea de Freitas. In: Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas 

e Cacatuas). CUBAS, Zalmir Silvino; SILVA, Jean Carlos; CATÃO-DIAS, José Luiz. Tratado de Animais 

Selvagens. 2 ed. São Paulo: Roca, 2014. p. 614-656 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

LINFOMA MEDIASTINAL FELINO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Patricia Da Silva Machado.  

COAUTORES:  Aparicio Mendes Quadros, Ingrid Tonin, Marcio Machado Costa. 

ORIENTADOR: Heloisa Helena de Alcantra Barcellos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

Linfomas são neoplasias caracterizadas pela proliferação de linfócitos malignos e se originam de órgãos 

linfoides como o baço, timo, medula óssea, fígado e linfonodos. Os linfócitos malignos podem se 

proliferar em qualquer órgão, além de ter a facilidade de se espalhar para outros sítios anatômicos 

simultaneamente. Em felinos, o linfoma constitui uma das neoplasias mais comuns, atingindo em sua 

maioria os órgãos e linfonodos internos. Felinos que são portadores do vírus da imunodeficiência viral 

felina (FIV) e/ou do vírus da leucemia viral felina (FeLV) podem desenvolver o linfoma precocemente 

quando comparados a outros da mesma espécie soronegativos, visto que, a FIV e a FeLV predispõem o 

aparecimento agudo desse tipo de neoplasia. Existem três formas de classificação para o linfoma. A 

incidência anual é de 200 casos novos para cada 100.000 (CÁPUA, 2005; DALEK, 2009). Assim, este 

trabalho tem como objetivo relatar um caso de linfoma mediastinal em um felino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um felino, macho, sem raça definida, com um ano e sete meses, deu entrada no Hospital veterinário da 

UPF, apresentando um grave quadro de dispneia e taquicardia, causado por uma efusão pleural, que 

ocasiona uma dificuldade da expansão do pulmão, gerando uma perda da sincronia no movimento 

respiratório. Para a estabilização do paciente foi realizado uma toracocentese  e oxigênioterapia, sendo 

drenados  85ml  do lado direito e 15ml  do lado esquerdo do tórax.  O líquido apresentava uma coloração 

avermelhada, sendo enviado para analise  bioquímica, citológica e física e evidenciaram uma grande 

quantidade de linfócitos. Juntamente com os demais exames, foi realizado a sorologia para FIV e Felv, 

no qual o paciente foi reagente para FeLV (leucemia viral felina) e não reagente para imunodeficiência 
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felina (Fiv). Também foi coletado sangue para exames complementares como hemograma e 

bioquímicos. No hemograma o paciente apresentou uma trombocitopenia e hipoproteinemia.    

Na bioquímica sérica foi observada uremia, estando os demais bioquímicos solicitados (albumina, ALT 

e creatinina) dentro dos parâmetros fisiológicos para a espécie.  Devido à gravidade do quadro de 

dispneia, paciente ficou internado no hospital veterinário da UPF por quatro dias, sendo monitorado e 

recebendo medicações, restabelecendo sua hidratação e normorexia, recebendo alta após 3 dias. Sendo 

prescrito 1/2 omeprazol 10 mg/kg , SID,  durante 15 dias, 3 gotas de dipirona 10mg/kg, BID,  por 5 dias, 

1 comprimido de cefalexina 75 mg/kg, BID,  por 10 dias e 1 comprimido de prednisolona 5mg/kg, SID,  

por 4 dias) . Foi indicado para obtenção de melhores resultados ao tratamento à quimioterapia. 

Diferentes regimes quimioterápicos são descritos e utilizados em casos de linfoma felino, mesmo não 

havendo uma definição de um protocolo perfeito, o qual preencha todas as exigências, como boa 

eficácia, baixo custo e baixa toxicidade, por exemplo: protocolo OP vincristina e prednisolona,  

ciclofosfamida,  " do protocolo COP, tem mostrado bons resultados. Porém, o tutor optou por não 

realizar a quimioterapia proposta, após quinze dias, o paciente apresentou um novo quadro dispneico 

severo vindo a óbito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os linfomas mediastinais acometem animais jovens e podem estar relacionados à leucemia viral felina 

(FELV), devendo a suspeita diagnóstica quando houver dispnéia e taquicardia, quadro observado no 

presente relato. O exame do liquido pleural é fundamental para ajudar a determinar a etiologia e o 

diagnóstico precoce e início do tratamento quimioterápico podem melhorar a qualidade de vida e 

aumentar a sobrevida dos animais. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMORIM, F.V.; ANDRADE, V.V.; SOUZA, H.J.M.; FERREIRA, A.M.R. Linfoma mediastinal em gato FIV e 

FeLV negativo - relato de caso. Clínica Veterinária. Guará. n. 63, p. 68-74, 2006.  

BARAL, R.M.; LITTLE, S.E.; BRYAN, J.N. Oncologia. In: LITTLE, S.E. The Cat: Clinical Medicine and 

Management. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2015, Cap. 28, p. 740-775.    

CÁPUA, M.B.L. et al. Linfoma mediastinal em felino persa - relato de caso. ARS Veterinária. Jaboticabal, 

SP, v.21, n.3, p.311-314, 2005. 

CRISTO, T.G.; BIEZUS, G.; NORONHA, L.F. et al. Feline lymphoma and a high correlation with feline 

leukaemia virus infection in Brazil. Journal of Comparative Pathology. Lages, SC, v. 166, p. 20-28, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE SUBMETIDOS A 

RESTRIÇÃO ALIMENTAR QUANTITATIVA- RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Renan Kovalski  

COAUTORES: Daniela de Moraes Lago, Gabriel Correa Fisher Ribeiro, Lara Spagnol, Nadine Zancanaro 
Gasperin, Natália Stéphanie Soares 

ORIENTADOR: Fernando Pilotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A alimentação de frangos de corte representa boa parte do custo de produção. A aplicação de 

programas de restrição alimentar é utilizada para melhorar a conversão alimentar das aves e o seu 

desempenho em vários países do mundo, contudo no Brasil esta técnica ainda não é utilizada. A nutrição 

representa aproximadamente 70% dos custos de produção do frango de corte. A quantidade de ração 

que é fornecida a ave afeta seu metabolismo, desenvolvimento e viabilidade econômica. Assim, otimizar 

seu metabolismo melhora os índices zootécnicos e reduz os custos de produção. Para isso, programas 

de restrição alimentar vêm sendo utilizados para melhorar o desempenho de frangos de corte. Contudo 

atualmente é mais utilizado o método da restrição quantitativa, por ser mais prático, econômico e gerar 

lotes com melhor uniformidade e conversão alimentar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O experimento foi realizado numa granja de frangos de corte no município de Passo Fundo –RS, entre 

os meses de setembro e outubro de 2019 com dois galpões manejados no sistema convencional. Em 

cada aviário foi alojado 11,6 aves/m² e ambos possuíam três linhas de comedouros automáticos e 4 
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linhas de bebedouros do tipo nipple. Nos 14 dias de idade foi iniciado a restrição alimentar, retirando 

10% de consumo diário de ração de um aviário, seguindo a tabela Cobb. Toda semana foi realizado 

pesagens das aves em ambos os galpões. Para evitar aglomeração das aves nos comedouros, o 

arraçoamento foi realizado no escuro e, depois de uma hora, o sistema de iluminação era acionado. 

Assim os comedouros eram preenchidos a 01 hora e as luzes acendidas as 02 horas da madrugada. Foi 

estabelecido este horário para que as aves consumissem a ração no período com temperatura entre 18 

a 24ºC, já que o sistema de climatização dos galpões não conseguia manter a temperatura desejada nos 

dias quentes. O lote terminava de consumir a ração aproximadamente entre as 12 e 13 horas da tarde 

e retornava a receber o alimento apenas no dia seguinte as 02 horas da madrugada. Na madrugada do 

dia 46 ambos os lotes foram carregados e enviados para o abatedouro onde foi avaliado o peso médio, 

conversão alimentar, uniformidade, carcaça seca, peso do peito, das asas, das pernas, do dorso, das 

vísceras, qualidade da carcaça e condenações. O lote submetido a restrição obteve ganho de peso 

semelhante as que receberam ração a vontade durante todo o período que permaneceram na granja, 

contudo a conversão alimentar (tab. 1) foi 160 gramas melhor. Os resultados obtidos no frigorifico (tab. 

2), mostraram que não houve diferença significativa na média de peso vivo, carcaça seca, 

coxa/sobrecoxa, peito, dorso e vísceras dos animais com restrição (P>0,05), quando comparadas aos 

animais sem restrição. A melhora da conversão alimentar sem interferir nos outros resultados 

zootécnicos, indicam que a restrição alimentar de 10% melhora a absorção dos nutrientes da ração, 

contudo novos trabalhos devem ser realizados pois a redução da conversão alimentar encontrada irá 

reduzir os custos de produção. Os resultados obtidos neste experimento assemelham-se aos 

encontrados por KLEIN et al., (2017). Em seus estudos eles observaram uma melhora significativa na 

conversão alimentar das aves que foram submetidas ao programa de restrição alimentar. Os dados 

encontrados são animadores porque representam uma redução significativa nos custos de produção. 

Observa-se que na média houve um ganho na conversão de 160 gramas o que representa para uma ave 

de 03 kg uma economia de 480 gramas. Considerando R$ 1,00/kg o custo da ração teríamos uma 

economia por aves de R$ 0,48. Numa integração pequena que abate atualmente 200.000 aves/dia esse 

valor representa uma economia de R$ 96.000,00/dia, totalizando num ano (260 dias de abate) R$ 

24.960.000,00. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A restrição alimentar quantitativa de 10% em frangos de corte é uma técnica que precisa ser 

aprimorada, pois os resultados obtidos neste experimento demonstram um ganho significativo na 

conversão alimentar, sem interferir nos outros parâmetros zootécnicos. 

 

REFERÊNCIAS: 

FURLAN, R. L.; MACHADO, J. G. C. F.; GIACHETTO, P. F.; MALHEIROS, E. B.; FURLAN, L. R.; MACARI, M. 

Desempenho e composição da carcaça de frangos de corte submetidos a diferentes períodos de 
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arraçoamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 6, p. 2265- 2273, 2002.  Disponível em 

https://www.scielo.br/. Acesso em: 13 ago.2020. 

 

KLEIN, S. A. S.; SILVA, F. A.; KWAKKEL, R. P.; ZUIDHOF, M. J. The effect of quantitative feed restriction on 

allometric growth in broilers. Poultry Science Association Inc., v. 96, n. 1, p. 118- 126, 2017. Disponível 

em: https://www.researchgate.net/. Acesso em: 15 ago.2020 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Tabela 1: Relação da conversão alimentar dos aviários. 

CONVERSÃO ALIMENTAR 
 

Aviário experimento 

CONVERSÃO ALIMENTAR 
 

Aviário 100 metros 

 
1,7 conversão alimentar 

 
1,866 conversão alimentar 

 

Tabela 2: Descrição dos resultados da analise estatísticas das amostras analisadas no frigorífico como: 

peso vivo, carcaça seca, rendimento, coxa/sobrecoxa, asa inteira, peito, dorso e vísceras. 

Variáveis Com restrição Sem restrição Significância (p) 

Peso vivo 3072,86 ± 252,29 3077,00 ± 316,38 0,95 

Carcaça seca 2367,28 ± 210,01 2407,83±247,91 0,44 

Rendimento 76,94±1,57 78,30±2,92 0,01 

Coxa/sobrecoxa 748,36±68,28 777,50±80,83 0,11 

Asa inteira 255,71±255,71 273,35±24,64 0,008 

Peito 973,82±110,29 964,40±128,53 0,74 

Dorso 388,04±42,81 394,73±46,70 0,54 

Vísceras 270,88±29,90 275,73±42,98 0,59 

  

https://www.scielo.br/
https://www.researchgate.net/
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ARTRODESE TÍBIO- TARSAL TEMPORÁRIA COM FEE (FIXAÇÃO 

ESQUELÉTICA EXTERNA)      

 

AUTOR PRINCIPAL: Roelem da Cruz Gehlen  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luis Fernando Pedrotti 

UNIVERSIDADE: Faculdade Meridional IMED 

 

INTRODUÇÃO: 

Os primeiros relatos da utilização do aparelho de fixação esquelética externa em humanos datam do 

ano de 1897, Ehmer é o primeiro a adaptar a técnica para a veterinária e criar o aparelho conhecido até 

hoje como Kirschner-Ehmer (EGGER, 1991).  

A vantagem do método de fixação esquelética externa é a possibilidade de imobilizar articulações 

temporariamente, sendo utilizada principalmente nos casos de fraturas com fragmentos distais 

pequenos (BEHRENS et al., 1983).   

A fixação cirúrgica de uma articulação através da fusão completa por células ósseas é denominada 

artrodese. Onde é feita supressão permanente da mobilidade articular (NEWTON, 1985a; BRINKER et 

al.., 1986; LESSER, 1993). Sem a dor local e estabilidade articular o animal retoma a utilizar o membro 

(LESSER, 1993; TURNER & LIPOWITZ, 1996).  

Indica-se para a realização da fusão cirúrgica da articulação fêmoro-tíbio-patelar: luxações, fraturas 

intra-articulares grave (NEWTON, 1985b; BRINKER et al., 1986; DENNY, 1990; LESSER 1993).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido um canino SRD, macho, não castrado, com 2 anos de idade, pesando 4,6 Kg, como queixa 

principal não apoiando os membros posteriores, no momento da consulta o paciente se encontrava 

com dor intensa. Durante o exame físico apresentava a exposição de metatarso medial no membro 

posterior direito, ausculta de FR (frequência respiratória) e FC (frequência cardíaca) apresentava-se 

normal, TPC (tempo de preenchimento capilar) de 2 segundos, mucosas normocoradas e temperatura 
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retal de 38.5. Foi solicitado exames complementares laboratoriais e exame radiográfico do membro 

afetado. 

No resultado do hemograma apresentou anemia e linfopenia com desvio a esquerda regenerativo, 

atravez do sinal clínico do animal foi necessário a realização de transfusão sanguínea e fluido terapia 

antes do procedimento cirúrgico, e no perfil bioquimico apresentou a baixo do valor de referência: 

albumina, ALT, ureia e glicose.  

Após essa avaliação foi internado com administração de dipirona, tramadol, meloxicam e metadona 

para analgesia e controle da dor e sondagem uretral. Em um segundo momento onde o animal foi 

estabilizado foi solicitado estudo radiográfico da região de pelve, que evidenciou na tibia e fibula,  

edema no local da fratura.   

Como tratamento para este caso clínico, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de artrose 

tíbio-tarsal temporária com fixador esquelética exterma.  Dando sequência, a avaliação anestésica do 

paciente com classificação de ASA 3, o seguinte o protocolo anestésico consiste em:  Medicação pré-

anestésica;dexmedetomidina 4ug/kg + cetamina 1mg/kg + metadona 0,2mg/kg via IM, indução com 

proprofol 2mg/Kg via IV, manutenção anestésica ao efeito de ET com isoflurano, bloqueio anestésico 

local lombosacral com lidocaína + bupivacaina 0,26ml/kg + morfina 0,1mg/kg. 

O procedimento cirúrgico de artrose tíbio-tarsal temporária com fixador esquelética externa foi 

realizado através de redução fechada a transfixação de dois fios de Kirschner de 2mm, sendo um 

colocado na região proximal na porção média da tibia e outro no metatarso medial, mais 4 pinos de 

Schans, dois de cada lado lateral (aparelho tipo 2) e raspagem da superficie articular tibia-tarso-

metatarso. No pós-operatório foi utilizado meloxicam 0,2mg/Kg/SC e proteção para não obter contato 

com a ferida cirúrgica, utilizando colar Elizabetano. 

A fixação esqueletica externa de osteosintese, que neste caso tambem apresentou fratura exposta, 

permitiu realizar a estabilização da tíbia e matatarso medial. Esse procimento também é indicado em 

casos de osteomielite, não-união e união retardada.  

Procedimentos cirúrgicos adequados devem assegurar redução da dor e do edema, diminuir a formação 

de aderências, contraturas musculares e fibrose. O correto emprego dos princípios cirúrgicos pode 

evitar muitas complicações que ocorrem no período pós-operatório (CLARK & Mc LAUGHLIN, 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A FEE em cães, é uma técnica muito realizada em casos de fraturas, traumatismos de ossos longos, onde 

há má oclusão articulação do tarso. Observa-se resultado satisfatório no pós-cirúrgico e estabilidade 

para o animal, e reduz edema e há aproximação de ossos. Para que o procedimento seja eficaz nessa 

situação, é necessário partir de um diagnóstico definitivo e conclusivo com o exame radiográfico. 

 

REFERÊNCIAS: 

BEHRENS, F. et al. Unilateral external fixation for severe open tibial fractures – Preliminary report of a 

prospective study. Clinical Orthopaedics and Related Research, n.178, p.111-120, 1983. 
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CLARK, B.; Mc LAUGHLIN, R. M. Physical rehabilitation in small- animal orthopedic patients. Veterinary 

Medicine, Lexena. v. 95, p. 234-247, 2001. 

EGGER, E. L. Complications of external fixation. The Veterinary Clinics of North America – Small animal 

pratice, Philadelphia, v. 21, n. 4, p. 705-733, 1991. 

KOSACHENCO, B.; in NEWTON, 1985 a;b; BRINKER, 1986; DENNY, 1990; LESSER,1993; TURNER & 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ARTRODESE TÍBIO- TARSAL TEMPORÁRIA COM FEE (FIXAÇÃO 

ESQUELÉTICA EXTERNA)      

 

AUTOR PRINCIPAL: Roelem da Cruz Gehlen  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luis Fernando Pedrotti 

UNIVERSIDADE: Faculdade Meridional IMED 

 

INTRODUÇÃO: 

Os primeiros relatos da utilização do aparelho de fixação esquelética externa em humanos datam do 

ano de 1897, Ehmer é o primeiro a adaptar a técnica para a veterinária e criar o aparelho conhecido até 

hoje como Kirschner-Ehmer (EGGER, 1991).  

A vantagem do método de fixação esquelética externa é a possibilidade de imobilizar articulações 

temporariamente, sendo utilizada principalmente nos casos de fraturas com fragmentos distais 

pequenos (BEHRENS et al., 1983).   

A fixação cirúrgica de uma articulação através da fusão completa por células ósseas é denominada 

artrodese. Onde é feita supressão permanente da mobilidade articular (NEWTON, 1985a; BRINKER et 

al.., 1986; LESSER, 1993). Sem a dor local e estabilidade articular o animal retoma a utilizar o membro 

(LESSER, 1993; TURNER & LIPOWITZ, 1996).  

Indica-se para a realização da fusão cirúrgica da articulação fêmoro-tíbio-patelar: luxações, fraturas 

intra-articulares grave (NEWTON, 1985b; BRINKER et al., 1986; DENNY, 1990; LESSER 1993).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido um canino SRD, macho, não castrado, com 2 anos de idade, pesando 4,6 Kg, como queixa 

principal não apoiando os membros posteriores, no momento da consulta o paciente se encontrava 

com dor intensa. Durante o exame físico apresentava a exposição de metatarso medial no membro 
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posterior direito, ausculta de FR (frequência respiratória) e FC (frequência cardíaca) apresentava-se 

normal, TPC (tempo de preenchimento capilar) de 2 segundos, mucosas normocoradas e temperatura 

retal de 38.5. Foi solicitado exames complementares laboratoriais e exame radiográfico do membro 

afetado. 

No resultado do hemograma apresentou anemia e linfopenia com desvio a esquerda regenerativo, 

atravez do sinal clínico do animal foi necessário a realização de transfusão sanguínea e fluido terapia 

antes do procedimento cirúrgico, e no perfil bioquimico apresentou a baixo do valor de referência: 

albumina, ALT, ureia e glicose.  

Após essa avaliação foi internado com administração de dipirona, tramadol, meloxicam e metadona 

para analgesia e controle da dor e sondagem uretral. Em um segundo momento onde o animal foi 

estabilizado foi solicitado estudo radiográfico da região de pelve, que evidenciou na tibia e fibula,  

edema no local da fratura.   

Como tratamento para este caso clínico, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de artrose 

tíbio-tarsal temporária com fixador esquelética exterma.  Dando sequência, a avaliação anestésica do 

paciente com classificação de ASA 3, o seguinte o protocolo anestésico consiste em:  Medicação pré-

anestésica;dexmedetomidina 4ug/kg + cetamina 1mg/kg + metadona 0,2mg/kg via IM, indução com 

proprofol 2mg/Kg via IV, manutenção anestésica ao efeito de ET com isoflurano, bloqueio anestésico 

local lombosacral com lidocaína + bupivacaina 0,26ml/kg + morfina 0,1mg/kg. 

O procedimento cirúrgico de artrose tíbio-tarsal temporária com fixador esquelética externa foi 

realizado através de redução fechada a transfixação de dois fios de Kirschner de 2mm, sendo um 

colocado na região proximal na porção média da tibia e outro no metatarso medial, mais 4 pinos de 

Schans, dois de cada lado lateral (aparelho tipo 2) e raspagem da superficie articular tibia-tarso-

metatarso. No pós-operatório foi utilizado meloxicam 0,2mg/Kg/SC e proteção para não obter contato 

com a ferida cirúrgica, utilizando colar Elizabetano. 

A fixação esqueletica externa de osteosintese, que neste caso tambem apresentou fratura exposta, 

permitiu realizar a estabilização da tíbia e matatarso medial. Esse procimento também é indicado em 

casos de osteomielite, não-união e união retardada.  

Procedimentos cirúrgicos adequados devem assegurar redução da dor e do edema, diminuir a formação 

de aderências, contraturas musculares e fibrose. O correto emprego dos princípios cirúrgicos pode 

evitar muitas complicações que ocorrem no período pós-operatório (CLARK & Mc LAUGHLIN, 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A FEE em cães, é uma técnica muito realizada em casos de fraturas, traumatismos de ossos longos, onde 

há má oclusão articulação do tarso. Observa-se resultado satisfatório no pós-cirúrgico e estabilidade 

para o animal, e reduz edema e há aproximação de ossos. Para que o procedimento seja eficaz nessa 

situação, é necessário partir de um diagnóstico definitivo e conclusivo com o exame radiográfico. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FOMENTO NA PECUÁRIA BOVINA, COMO AGENTE DE 

FORMAÇÃO ACADEMICA E PROMOTOR DA SECESSÃO 

FAMILIAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rogher Loss Pinto.  

COAUTORES: João Ignácio do Canto 

ORIENTADOR: João Ignacio do Canto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil se destaca no cenário internacional por sua grande capacidade produtiva no agronegócio, 

estando entre um dos lideres mundiais na exportação de leite e derivados, grãos e carnes. Por trás desta 

produção se destaca a agricultura familiar, responsável por 70% da produção dos alimentos consumidos 

no país onde é perceptível o êxodo rural.  Entretanto, na agricultura familiar, estudos mostram cenários 

de descontinuidade na atividade agropecuária por dificuldades de sucessão. Essa situação em 

propriedades leiteiras se manifesta tanto nos locais tradicionais de produção (BERNARDO, 2009).  O 

presente trabalho tem como objetivo estudar o produtor de uma forma geral visando entender sua 

realidade com intuito de fornecer suporte e fazer com que acadêmicos tenham a percepção da 

realidade agrícola, e também amparar produtores da região afins de aproximá-lo da universidade, assim 

tendo maior suporte para alavancar sua produção e se manter na atividade promovendo a sucessão 

familiar.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Foram realizadas visitas às propriedades agrícolas, com turmas da disciplina de bovinocultura de corte 

afim de conhecer a realidade e dificuldades encontrada por estes pecuaristas, assim os academicos 

consegiram ficar mais proximos do campo vendo todas as dificuldades que um produtor encontra no 

seu dia a dia tendo um maior compreendimento sobre sucessão familiar, tambem foram realizado 
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eventos, como painel de debate e mesa redonda onde se encontrou produtores e  foi debatido diversos 

aspectos de produção onde foi divulgado informações sobre suas respectivas cadeias de produção onde 

foi trocado experiencias entre produtores e alunos. 

Bernardo (2009) verificou que o trabalho na pecuaria possui características que reduzem o interesse do 

jovem, como a penosidade do trabalho, a longa jornada “de sol a sol” e a exclusão de direitos 

trabalhistas, como carteira assinada e férias, quando trabalham para a família. tambem a falta de  

informação dos velhos produtores, sendo assim jovens não dão continuidade no negocios de seus pais 

por motivos da falta de aceitação de novos metodos de trabalho, logo jovens não permanecem na 

fazenda e  acontece o exodo rural, jovens saindo do campo e indo para a cidade. Os produtores  

entrevistados se mostraram desestimulados com a atividade pecuaria, por considerá-la instável, com 

oscilaçoes em que por periodos como seca, perdem muito de sua produção (BERNARDO 2009).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Consideramos que o pecuarista possui necessidade de amparo, como de informação onde ele aplicando 

estes consiga chegar em melhores resultados logo conseguimos dar suporte para que o bom andamento 

de suas atividades aconteça, em troca podemos acompanhar e ter a vivencia do campo entendendo 

como funciona o ciclo produtivo e como se mantem a sucessão familiar dentro das propriedades 

agrícolas.      

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

RANGELIOSE EM UM CANINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Valentina Palma  

COAUTORES: Andressa Antunes de Lima, Jéssica Welter 

ORIENTADOR: Maria Isabel Botelho Vieira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Rangeliose canina é uma parasitose sistêmica que  tem como agente etiológico o piroplasma Rangelia 

vitalii, transmitido pelo carrapato Amblyomma aureolatum. É caracterizada por anemia, icterícia, febre, 

esplenomegalia, linfadenomegalia, vômitos, hemorragias ao longo do trato gastrintestinal e 

sangramentos persistentes na superfície auricular, na cavidade nasal e oral (FIGHERA et al, 2010). Este 

piroplasma já foi descrito na região de Passo Fundo (SOARES et al, 2014),(MALHEIROS et al, 

2016),(GOTTLIEB et al,2016). O objetivo do trabalho é relatar o caso de um cão acometido por Rangelia 

Vitalii, seu diagnóstico e  tratamento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um canino, macho, SRD, quatro anos de idade, 6,3 kg, foi encaminhado para atendimento no Hospital 

Veterinário da Universidade de Passo Fundo, sob a queixa de não estar se alimentando há quatro dias. 

Na anamnese, o tutor relatou que o animal fugiu de casa há duas semanas e retornou abatido, com a 

presença de carrapatos e apresentando vômito e hematoquezia há cerca de uma semana. 

No exame clínico apresentava aumento de linfonodo submandibular esquerdo, mucosa ictérica, 

desidratação severa, algia na palpação abdominal, hipotermia e índice de escore corporal caquético a 

magro. Foi solicitado a realização de hemograma, bioquímicos e esfregaço sanguíneo. No hemograma 

apresentou anemia severa normocítica hipocrômica com HT de 17%, leucocitose leve com desvio à 

esquerda regenerativo,  presença de anisocitose e policromasia, trombocitopenia e PPT diminuída. Nos 

bioquímicos foi identificado diminuição da albumina, e aumento evidente da ureia devido à 

interferência dos altos índices de bilirrubina no sangue. No esfregaço sanguíneo foi identificado a 

Rangelia vitalii, o que foi definitivo para o diagnóstico de rangeliose. 
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O  tratamento  da  infecção  por R.  vitalii  incluiu tratamento de suporte com protetores gástricos, 

antieméticos, fluidoterapia, alimentação enteral por sonda nasogástrica, transfusão sanguínea, 

administração de doxiciclina (5 mg/kg, BID, VO)  e  aplicação única de dipropionato  de  imidocarb (5 

mg/kg, IM),  além  de  corticoterapia em dose imunossupressora com dexametasona (1 mg/kg, BID, IV) 

para   tratamento   da   anemia   hemolítica imunomediada.  Transfusão  sanguínea  e  fluidoterapia  são  

adicionadas  ao  protocolo  de tratamento no estágio avançado da doença (LORETTI  et  al.,  2003; 

FRANÇA, 2010) e foram essenciais para a recuperação do paciente em questão. Após dois dias de 

transfusão sanguínea foi realizado novo hemograma, onde se observou melhora na proteína plasmática, 

persistência da trombocitopenia, elevação do hematócrito para 30% com a presença de corpúsculos de 

howell-jolly e alterações compatíveis com leucograma de estresse. 

Após quatro dias de internação, o paciente voltou a se alimentar espontaneamente e a melhora dos 

sinais clínicos ocorreu gradativamente, sendo observado a total ausência da icterícia nas mucosas. Foi 

realizado novo hemograma após cinco dias de internação onde observou-se a persistência da anemia, 

normalização das plaquetas e leucograma inflamatório crônico com desvio à esquerda regenerativos. 

Após seis dias realizou-se novo hemograma, onde observou-se diminuição do HT do paciente, mas 

melhora no leucograma inflamatório. Devido ao paciente apresentar-se clinicamente bem, optou-se 

pela alta médica e continuação do tratamento em casa, com omeprazol (1 mg/kg,  BID, VO), doxiciclina 

(5 mg/kg, BID, VO), hemolitan Pet (0,6 ml, BID,VO)desmame do corticoide com prednisona(0,5 mg/kg, 

QID, VO), além de tratamento para ectoparasitas com sarolaner (4 mg/kg, VO). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o tratamento de suporte e os cuidados intensivo é essencial para a recuperação do 

paciente. E que o uso do esfregaço sanguíneo associado ao exames clínico e hemograma são 

fundamentais para o diagnóstico das hemoparasitoses. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

DENERVAÇÃO ACETABULAR BILATERAL EM CANINO - RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Wídie Machado Oriques   

COAUTORES: Andressa Spengler, Franciele Rossi dos Santos, Mariana Bernhardt Rovaris, Milena 
Machado, Jéssica Luana Kummer,Thanise Pereira Guerra 

ORIENTADOR: Renato do Nascimento Libardoni  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A denervação acetabular tem como objetivo diminuição da algia na articulação coxofemoral de forma a 

interromper a estimulação local das fibras nervosas (GOMES; SILVA, 2018). Segundo os autores, esse 

procedimento é recomendado para animais acometidos pela displasia coxofemoral. A displasia 

coxofemoral se caracteriza por um mau desenvolvimento das articulação do quadril, causando 

subluxação ou luxação completa da articulação. Os animais afetados apresentam claudicações 

ocasionais ou contínuas, intolerância a exercícios, atrofia muscular e movimentação anormal dos 

membros pélvicos (FOSSUM, 2019). O objetivo deste relato é descrever a técnica cirúrgica denominada 

denervaçao acetabular bilateral aplicada em canino com displasia coxofemoral moderada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um canino, fêmea, 9 anos, pesando 25kg, da raça Border Collie, foi atendido apresentando dor e 

claudicação no membros pélvicos. As dores se tornavam mais intensas após a paciente ficar em repouso 

por um período, apresentando dificuldade para deitar e fazer exercícios físicos. Durante o exame físico 

observamos dor e crepitação nas articulações coxofemorais. Mediante a realização de exame 

radiográfico das articulação coxofemorais, obtivemos diagnóstico de displasia coxofemoral moderada. 

Para proporcionar alívio da dor e fortalecimento muscular, o tratamento cirúrgico mediante denervação 
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acetabular foi indicado. Não houveram alterações nos exames hematológicos e bioquímicos. 

Inicialmente foram aplicadas medicações pré-anestésicas, seguido por tricotomia ampla em toda a 

região pélvica, e indução anestésica. Iniciou-se o procedimento cirúrgico de denervação acetabular com 

uma incisão de pele craniolateral ao trocanter maior direito, divulsão do tecido cutâneo, afastamento 

da musculatura glútea, para melhor visibilidade craniodorsal da cápsula articular. Após identificação da 

borda acetabular craniodorsal, realizamos escarificação profunda desta região, eliminando o periósteo 

e terminações nervosas, usando introdutor manual e pino de Steinmann de 5,0mm. Em seguida, 

realizamos a aproximação da musculatura com sutura de sultan usando poliglecaprone 25 número e 

redução do subcutâneo com sutura de sultan usando o mesmo fio, e dermorrafia com sutura de sultan 

usando náilon 3-0. O mesmo procedimento foi realizado do lado esquerdo. No pós-operatório foi 

indicado repouso à paciente e receitado análgico e anti-inflamatório para alívio da dor. Após 15 dias do 

procedimento o cão apresentou melhora na locomoção e diminuição da dor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que a denervação acetabular foi conduta adequada para a diminuição da dor e recuperação 

muscular da paciente deste caso. Ressaltamos que pacientes com displasia coxofemoral são 

beneficiados, pois este procedimento proporciona, através da retirada das terminações nervosas da 

região craniodorsal ao acetábulo, diminuição a sensibilidade e melhora da qualidade de vida. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A 

INDEPENDÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO DEFICIENTE 

VISUAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Zorzi 

COAUTORES: Cassiane Busatto, Geferson Beckstein Junior 

ORIENTADOR: Márcio Tellechea Leiria 

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

 Nos EUA, as cinco deficiências funcionais mais comuns são em mobilidade, cognição, vida 

independente, audição e visão. Em 2015, estima-se que 36 milhões (0,49% da população total, acuidade 

visual pior que 3/60) de pessoas em todo o mundo eram cegas, 217 milhões (2,95%) apresentavam 

deficiência visual moderada ou grave (acuidade visual menor que 18/6 e 6/60, respectivamente) e 

outros 189 milhões (2,57%) apresentaram leve comprometimento da visão (acuidade visual pior que 

6/12) (SWEETING, 2019). 

A perda permanente da visão é frequentemente causada por distúrbios oculares crônicos que 

progridem lentamente em gravidade ao longo do tempo, como degeneração macular relacionada à 

idade ou glaucoma, e podem, portanto, afirmar um efeito prejudicial à saúde mental do paciente e à 

qualidade da vida. 

Esse trabalho objetiva descrever as atividades realizadas com um grupo de deficientes visuais e 

demonstrar a importância dessas atividades para a saúde dos acometidos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Dentre todas as dificuldades que a falta da visão acarreta, quando congênita, a maior é a locomoção, 

uma vez que os processos de interação e compreensão do mundo são reduzidos pela falta de memória 
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visual. Nesse sentido, Seabra Junior (1995) conceitua a mobilidade como a capacidade de se mover e 

lhe dar com os objetos do meio, além de abranger atos motores, assume ainda, uma dimensão social. 

Melo vai mais além, destaca que além da defasagem no desenvolvimento motor, ou seja, no movimento 

em si, a cegueira ainda pode acarretar a diminuição do controle e consciência corporal, defeitos 

posturais, expressão estenotipada e inatividade, o que ocasiona a insegurança psicológica.  

Oliveira e Barreto (2005), concluem que, o sistema de equilíbrio se defasa por conta da deficiência, 

resultando na redução da estabilidade e no aumento da oscilação corporal e/ ou alteração da estratégia 

de movimento. 

Moreira e Maudonnet (1998) definem que, para que essa defasagem, não se encontre de maneira 

exacerbada por conta da deficiência visual, o sujeito deve ser estimulado, juntamente com a ação 

conjunta das referências sensoriais que resultem na estabilização em diversas situações de movimento, 

as quais o indivíduo é submetido, pois, dão manutenção e restauração do equilíbrio. 

Para Seabra Junior (1995) , para que a locomoção seja realizada de maneira eficaz, é necessária a 

estimulação dos principais aspectos motores que a compõe, tais como coordenação, orientação espacial 

e o Equilíbrio. 

Atividades físicas regulares poderão reduzir sintomas de ansiedade e depressão, além de promover 

socialização e aumentar a percepção de bem estar geral das pessoas com deficiência (NAHAS, 2010). 

Procedimentos: 

Iniciamos os trabalhos com o grupo no primeiro semestre do ano de 2019, nosso primeiro encontro 

teve por intuito conhecer o grupo, tanto socialmente, como fisicamente, através da realização de uma 

anamnese de saúde. Dessa maneira, possibilitar uma melhor programação e desenvolvimento das 

atividades. 

O grupo ao qual se é referido, é composto por pessoas com deficiência visual, que fazem parte da APACE 

(Associação Passofundense de Cegos) e que, também fazem parte do Projeto Pólo Regional de 

Recreação e Lazer, desenvolvida pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UNIVERSIDADE DE 

PASSO FUNDO. 

Através do Projeto foi desenvolvido três encontros semanais, na segunda-feira a atividade de bike 

Tandem acessível, na quarta- feira musculação e na sexta-feira a atividade de dança. A atividade de bike 

ocorria com auxílio e orientação dos bolsistas, a musculação se dava na academia do curso de Educação 

Física, eram organizados cinco alunos por horário e os exercícios aplicados eram de acordo com a 

necessidade maior de cada um, exercícios para membros inferiores, superiores, abdominais, 

propriocepção, mobilidade e também resistência aeróbia. Já na dança, se alternava ritmos e se rodava 

pares, realizávamos também alongamentos e exercícios funcionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através das atividades o grupo tinha maior contato com outras pessoas e maior vivência entre eles, 

desenvolvendo e promovendo uma maior relação social, amizade, troca de idéias, informações, 

conhecimento. Com os exercícios que lhes foram proporcionados durante todo o período, foi possível 

perceber melhoras posturais, de orientação, marcha e mobilidade. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTO NO 

AMBULATÓRIO DE IDENTIDADE DE GÊNERO DE PASSO 

FUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alícia Regina Zambiasi  

COAUTORES: Bárbara Prodossimo Fontoura 

ORIENTADOR: Pérsio Ramon Stobbe 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente relato tem como objetivo descrever a experiência que os participantes da Liga Acadêmica 

de Endocrinologia e Metabologia (LIEM) vivenciam no Ambulatório de Identidade de Gênero de Passo 

Fundo, um dos poucos centros capacitados no Brasil no que tange ao tratamento multidisciplinar de 

transsexuais. Esse atendimento especializado surgiu em 2016, visando à necessidade de um 

acompanhamento integral, não apenas com a endocrinologia, mas também com profissionais da área 

da psiquiatria, psicologia, enfermagem e serviço social. Com esse relato, buscamos difundir o 

conhecimento acerca do trabalho desenvolvido e de sua grandiosidade, uma vez que não só 

proporciona dignidade e qualidade de vida para os pacientes assistidos, mas também auxilia no combate 

ao preconceito, que ainda é tão presente nas suas vidas.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A transsexualidade é definida como a plena convicção por parte de um indivíduo de determinado sexo 

de pertencer ao sexo oposto, e o comportamento visando realizar essa convicção. A incongruência entre 

o sexo biológico e a identidade de gênero pode provocar disforia de gênero, caracterizada por um 

sofrimento e desconforto tão intensos que, por vezes, podem se associar a outros transtornos 

psiquiátricos, como depressão e ansiedade. O tema se torna ainda mais relevante quando analisamos o 

cenário brasileiro: o país registrou 89 assassinatos de pessoas trans no primeiro semestre de 2020, com 

aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Levando em conta tais dados, constata-
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se que ainda há muito preconceito e violência perante essa parcela da população. Exemplificando essa 

negligência, ao se buscar informações acerca da população transgênera, não se encontram dados sobre 

a porção que eles representam. Em contrapartida, é comum encontrar dados sobre os atos violentos 

que são cometidos contra eles.  

Da mesma forma, no âmbito da saúde, faltam locais especializados no atendimento desses indivíduos - 

ainda em 2011, o Ministério da Saúde divulgou uma lista com apenas 11 centros habilitados pelo SUS e 

aptos a realizar o acolhimento dos transgêneros. Como consequência disso, muitos pacientes tentam 

realizar auto-hormonização, a qual, sem um acompanhamento médico, oferece grandes riscos à saúde.  

Felizmente, esse cenário é atenuado em Passo Fundo, já que a cidade conta com uma equipe 

multidisciplinar que está apta a fornecer o melhor tratamento a essas pessoas. Ao iniciar o 

acompanhamento no ambulatório, o paciente passa por avaliações com diversos profissionais, tais 

como psiquiátras, psicólogos, enfermeiros e assistente social, os quais buscam compreender a sua 

história, possíveis traumas psicológicos e doenças associadas. Depois do acolhimento, esse indivíduo é 

atendido por um médico endocrinologista e pelos acadêmicos da LIEM, que, juntos, analisam o melhor 

tratamento hormonal a ser feito.  

Como acadêmicas de medicina, sentimo-nos privilegiadas em poder acompanhar um dos poucos 

centros de atendimento à população transsexual no Brasil, tendo a oportunidade de observar a 

trajetória e os resultados positivos do tratamento hormonal nos pacientes assistidos, o que notamos 

que transforma suas vidas. Ao longo dos atendimentos, podemos perceber o quão obsoleta ainda é 

nossa sociedade, pois presenciamos histórias de intenso sofrimento devido ao preconceito encarado, 

que é praticado tanto pela família, quanto pela comunidade em geral. Saber sua árdua trajetória, 

compreender suas necessidades e ter empatia e conhecimento para ajudá-los faz com que nos 

tornemos mais humanas, característica imprescindível para que a medicina seja, de fato, feita com 

sabedoria e amor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, o relato teve como objetivo divulgar o conhecimento sobre esse centro de atendimento tão 

relevante e essencial aos pacientes transsexuais. Esse local, ainda que seja um dos únicos no Rio Grande 

do Sul e no resto do Brasil, é de extrema importância na vida dessa população, já que é um ambiente 

em que eles encontram o acolhimento e amparo necessários para que consigam ter uma vida digna e 

um acompanhamento médico integral.   
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   Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(    ) Resumo              (  x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE NA 

REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE NA UBS ADOLFO GROTH 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Eveline Lermen 

COAUTORES: Ana Cristina Pippi dos Santos, Bianca Thais Schneider, Claudia Simone Cervi, Gisele 
Baggio, Isabel Inês Zamarchi Lanferdini, Luísa Schultz Coelho Kampits, Marcia Adorno, Marcos de Assis 
Euzébio, Vanessa Keche 

ORIENTADOR: Raphael Loureiro Borges 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO  

O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), em sua modalidade interprofissional, 

está na nona edição. Suas ações são desenvolvidas em conjunto com profissionais das diversas áreas da 

saúde, docentes, acadêmicos e gestores dos serviços de saúde. O programa visa realizar ações 

interprofissionais e práticas colaborativas na atenção básica, buscando diversificar o aprendizado dos 

estudantes (DOU, 2018).  

O PET-Saúde Interprofissionalidade na cidade de Passo Fundo está atuante desde 2019. O grupo está 

concentrado em três unidades básicas de saúde (UBS) e na Secretaria Municipal de Saúde. A UBS Adolfo 

Groth é um dos locais de ação e está localizada em território em constante expansão, onde existem 

famílias em situação de vulnerabilidade. Diante disso, o grupo pensou em ações que pudessem 

identificar moradores com necessidades em saúde, além de esclarecer dúvidas e explicar sobre os 

atendimentos e procedimentos oferecidos pela UBS, visando a prevenção de doenças. 

 

DESENVOLVIMENTO  

A experiência do trabalho interprofissional, além de contribuir na condução de demandas em saúde, 

colabora para que profissionais e acadêmicos construam sua identidade profissional e conheçam as 

atribuições de cada membro da equipe. Ao aprender sobre os conhecimentos e habilidades que 

competem a cada área da saúde é que se torna possível uma abordagem verdadeiramente colaborativa, 

pautada pelo conceito da decisão compartilhada. A Responsabilidade, o respeito mútuo e a 

comunicação são elementos que devem guiar a interprofissionalidade (BRIDGES, D. R. et al, 2011). 
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O grupo tutorial PET-Saúde Adolfo Groth  é composto pelos cursos de enfermagem, nutrição, medicina, 

educação física, fisioterapia, odontologia e medicina veterinária. Neste contexto, buscou-se realizar um 

evento para a comunidade local onde todas as profissões pudessem atuar conjuntamente. A ideia de 

realizar uma feira de saúde surgiu como uma alternativa à superutilização do serviço de saúde durante 

dias da semana. A  feira foi realizada em um sábado para que algumas demandas já pudessem ser 

encaminhadas.  

A feira de saúde foi realizada no mês de março de 2020, previamente ao decreto municipal de situação 

de emergência para redução da propagação da COVID-19. O tema também foi abordado neste dia, 

buscando identificar mitos e verdades acerca do novo vírus. Um questionário com opções de verdadeiro 

e falso foi distribuído aos usuários onde constavam questões acerca da transmissão e prevenção da 

doença. O uso de álcool gel durante a atividade foi recomendado aos usuários e as informações sobre 

a COVID-19 (obtidas até o momento) foram repassadas, bem como a prática da etiqueta respiratória. 

Os interessados pelas atividades oferecidas na feira passavam pela recepção da UBS para que pudessem 

identificar suas demandas, dentre elas, renovação de receitas médicas e agendamento de consultas 

como o preventivo, pré-natal e atendimento odontológico. Para os que desejassem, poderia ser aferida 

a pressão arterial,  verificado o peso, altura, testagem rápida para ISTs, medição da glicemia e aplicação 

de vacinas,  no caso de a carteira vacinal não estar em dia.  

Uma vez que haviam diversos cursos da área da saúde, os pacientes podiam sanar suas dúvidas com os 

acadêmicos e profissionais ali presentes. Questões como toxoplasmose, leptospirose e raiva foram 

abordadas pela medicina veterinária através da exposição de elementos que representavam a 

transmissão e prevenção destas doenças. Folhetos explicativos sobre higiene dos alimentos, prevenção 

de zoonoses e combate a insetos também foram distribuídos. Ainda, havia um escovódromo no local, 

onde as crianças podiam praticar a escovação correta dos dentes auxiliadas por cirurgiões dentistas e 

ASB. 

Por fim, os pacientes eram direcionados para um brechó solidário. As peças de roupas não eram 

vendidas, mas doadas. A arrecadação de roupas, calçados e acessórios foi feita pelos integrantes do 

PET-Saúde e ESF Adolfo Groth semanas antes do evento.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A atividade foi considerada de grande valia, pois houve uma construção coletiva de conhecimentos em 
saúde. Incentivar a autonomia do cuidado no sentido de prevenir doenças deve ser rotina nos serviços 
de saúde. O entrosamento e dinâmica de trabalho entre a equipe PET e ESF também foi perceptível 
neste dia, evidenciando as noções de trabalho interprofissional já trabalhadas pelo PET-Saúde. 

 

REFERÊNCIAS 
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2. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Edital nº 10, de 23 de julho de 2018. Seleção para o programa de 
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Disponível em:  <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33889041/do3-2018-07-24-edital-n-10-23-de-julho-
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ANEXOS 

  

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33889041/do3-2018-07-24-edital-n-10-23-de-julho-2018-selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-interprofissionalidade-2018-2019-33889037
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33889041/do3-2018-07-24-edital-n-10-23-de-julho-2018-selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-interprofissionalidade-2018-2019-33889037
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https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33889041/do3-2018-07-24-edital-n-10-23-de-julho-2018-selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-interprofissionalidade-2018-2019-33889037
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NAS AULAS 

PRÁTICAS NA MATERNIDADE DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19.  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Ana Greicy Possan Galvan. 

COAUTORES: Eduarda Risson Machado . 

ORIENTADOR:  Isabel Inês Zamarchi Lanferdini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Estamos vivenciando um momento atípico. A pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, vem 

mudando a forma e o cotidiano no ambiente de trabalho, escolar e familiar. E em um momento onde 

medidas preventivas são necessárias e o contato com outras pessoas deve ser evitado, os 

estabelecimentos de saúde e especificamente neste caso os hospitais precisaram se adequar e adotar 

medidas de prevenção, principalmente de higiene e desinfecção e de controle de fluxo e circulação de 

pessoas nos espaços hospitalares. Porém, para que todos os procedimentos sejam realizados da forma 

mais segura possível é necessário que haja colaboração da equipe de profissionais da saúde, 

acadêmicos, pacientes e familiares. 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada nas aulas práticas de Saúde da Mulher 

II na maternidade de um hospital referência de gestação de alto risco no município de Passo Fundo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este relato foi desenvolvido por acadêmicas de Enfermagem, a respeito de observações tidas em aulas 

práticas na Maternidade e Centro Obstétrico.  Durante as práticas os discentes tiveram a oportunidade 

de observar as rotinas do setor, realizar  assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
8

9
5

 

puérperas, sendo  possível  também observar como está sendo a adaptação e adesão dos profissionais 

da saúde, pacientes, acadêmicos e acompanhantes conforme novo protocolo do Ministério da Saúde. 

Na maternidade, é observado grande fluxo de pessoas, pois além das pacientes, há a presença dos 

acompanhantes, os quais são assegurados pela Lei Federal n° 11.107 de 07 de abril de 2005, a qual 

determina que os serviços de saúde são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Além disso é observado um grande 

número de procedimentos invasivos, colocando a paciente, o recém nascido e a equipe em risco. Para 

diminuir o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica, na 

qual está presente as recomendações para o trabalho de parto, parto e puerpério durante a pandemia 

da covid-19,a qual deve ser seguida pelas maternidades durante a chegada e atendimento das pacientes 

e seus acompanhantes. 

No momento de chegada, as gestantes e seus acompanhantes passam por triagem. As que tiveram a 

COVID-19 confirmada, ou suspeita, não entram em contato com as outras gestantes, são encaminhadas 

para quartos de isolamento.  

Os profissionais da saúde devem fazer o uso adequado de EPI´s, incluindo o uso contínuo de máscara 

para o atendimento das pacientes. Importante ressaltar que, para prestar atendimento no posto, a 

máscara utilizada é a máscara cirúrgica e no centro obstétrico é necessário o uso da N-95. Observou-se 

por parte de alguns profissionais e acadêmicos de enfermagem a dificuldade de adaptação do uso das 

máscaras, sendo uma rotina nova que até então não fazia parte dos EPIs utilizados em setores abertos, 

diferentemente do CO que já faz parte da rotina daquele setor. Além disso, há uma falta de adesão ao 

uso da máscara também pelas gestantes, parturientes e seu acompanhante, sendo necessário, ao entrar 

nas enfermarias, solicitar aos mesmos para que utilizem o EPI. 

Outra mudança percebida foi o fato de que, antes, era permitido mais de um acompanhante para cada 

gestante, isso foi necessário ser modificado devido a pandemia e a necessidade da implantação de 

medidas preventivas, entre elas a restrição e diminuição dos fluxos de pessoas, sendo permitido que 

apenas uma pessoa acompanhe a gestante, e que  ele só seja trocado a cada 6 horas, no mínimo.  

Sendo assim, como discentes, tivemos a oportunidade de vivenciar um momento incomum, o qual fez 

grande diferença para nossa formação acadêmica. Pois foi possível observar a importância das normas 

institucionais e federais, além dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para garantir a 

segurança de pacientes, do acompanhante e dos profissionais da saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As aulas práticas na maternidade foram muito importantes, pois, além de permitirem uma articulação 

entre teoria e prática, nos possibilitaram uma visão sobre como é o trabalho dos profissionais da saúde 

em um período pandêmico, com adaptações a novos protocolos de atendimento. Dessa forma, 

vivenciando uma nova experiência, através da qual foi possível agregar muito conhecimento, tanto para 

nossa vida acadêmica, quanto profissional. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AULA ABERTA SOBRE ABORDAGEM DA DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA NA APS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Katharina Dalbosco 

COAUTORES: Aline da Silva Réas, Ana Greicy Possan Galvan,Ana Paula Seibert,Caroline Schiochet 
Verza,Débora Corso,Eduardo Toaza,Eva Mariza,Júlia Mognon Mattiello,Leonardo Sérgio Chiodi 
Mroginski,Letícia Lirio dos Santos,Marciele Begnini,Maria Eduarda Severgnini Ludke,Mylena Soares 
Frey,Natália Weber do Amaral,Patrícia Gomes,Priscila Fogolari Perozzo,Raissa Scalabrin,Sandy Ferreira 
Bueno e Thayani Mion. 

ORIENTADOR: Júlio Augusto de Souza Mota  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A dependência química consiste em um problema de saúde pública, uma vez que é capaz de causar 

diversas injúrias biopsicossociais. Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) desenvolveu uma 

série de políticas públicas voltadas para a prevenção e o manejo da dependência química, as quais 

devem ser aplicadas em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo a Atenção Primária a Saúde (APS)¹. 

Para poder garantir esse direito a todos os dependentes químicos e suas famílias, os profissionais de 

saúde necessitam estar capacitados para o acolhimento e o manejo desses pacientes, especialmente 

aqueles cujo trabalho se dá na APS, porta de entrada de todo o sistema de saúde público². Diante da 

importância da capacitação de profissionais da saúde para o acolhimento e manejo de usuários de 

drogas, a Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade (LAMFAC) promoveu a aula aberta 

intitulada "Abordagem da dependência química na APS", para os estudantes e profissionais da área da 

saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O número de dependentes químicos tanto de álcool quanto de drogas ilegais cresceu muito nos últimos 

anos, especialmente entre o público mais jovem². A política do ministério da saúde para a atenção 

integral a usuários de álcool e outras drogas preza principalmente pelo acolhimento, inserção social e 

redução de danos ao paciente³, os quais devem ser feitos por meio de uma abordagem psicossocial e, 
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em alguns casos, o uso de medicamentos. Nesse sentido, durante a graduação, principalmente de 

Medicina, foca-se mais na questão de uso de medicamentos, de modo que os alunos muitas vezes não 

possuem uma noção abrangente da abordagem psicossocial do paciente, evidenciando a relevância de 

aulas extracurriculares sobre o assunto.   

A partir desse contexto da importância de profissionais da saúde capacitados para o cuidado de 

pacientes usuários de álcool e outras drogas, principalmente na perspectiva psicossocial, a LAMFAC da 

Universidade de Passo Fundo idealizou uma aula aberta sobre a abordagem da dependência química na 

APS, ministrada pela professora Laura Sandoval, no dia treze de agosto de dois mil e vinte, voltada tanto 

para profissionais da saúde, quanto para estudantes dessa área. A plataforma utilizada foi uma 

transmissão ao vivo no YouTube, adequando-se ao momento excepcional de pandemia vivenciado 

atualmente.  

Durante a aula, primeiramente foram expostos alguns conceitos relacionados à classificação de 

dependência química e também aos critérios diagnósticos do CID 10. Após esse momento, a professora 

abordou vários métodos de manejo de indivíduos usuários de drogas e álcool, frisando muito a 

importância do acolhimento e criação de vínculo com o paciente. Essa criação de vínculo também foi 

apontada como dificuldade predominante no momento de abordagem, devido principalmente aos 

preconceitos advindos por parte dos profissionais da saúde, os quais afastam o paciente. Além disso, 

destacou-se também a relevância do trabalho conjunto dos profissionais da saúde e do próprio 

indivíduo, de modo que todo o manejo do dependente químico deve ser voltado para o autocuidado, 

demonstrando a pertinência do envolvimento da família no cuidado em saúde dessa população. 

Portanto, com base em todos os aspectos de cuidado em saúde do paciente usuário de droga e álcool 

que foram abordados, percebeu-se que os objetivos de disseminar conhecimento e capacitação sobre 

o manejo do dependente químico na APS foram cumpridos. Ao final da aula, também surgiram diversas 

dúvidas e feedbacks positivos em relação ao tema, demonstrando a importância desse momento para 

a formação e crescimento profissional dos estudantes e profissionais da área da saúde.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, torna-se claro a relevância da aula aberta organizada pela LAMFAC, a qual contribuiu 

para o crescimento profissional dos ouvintes. Além disso, é importante também o incentivo de debates, 

discussões e ensino sobre o assunto, uma vez que, devido a prevalência da dependência química, é 

necessário que todos os profissionais da saúde tenham capacidade de lidar essa população. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. PAULA, Milena Lima de. et al. Assistência ao usuário de drogas na atenção primária à saúde. Psicologia 
em Estudo, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 223-233, jun. 2014. FapUNIFESP. 

2. PEREIRA, Ana Paola Barbosa. Estrategia para abordagem da dependência química em área de 
abrangência da estratégia da saúde da família. 2014. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de Especilização em 
Atenção Basica em Saude da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, Conselheiro Lafaite, 2014. 

3. BRASIL, A política do ministério da saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. 
Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação Nacional de DST e AIDS– Brasília: DF, 2003. 60p. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (  X  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL EM MEIO A PANDEMIA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Biazin  

ORIENTADOR: Graciela de Brum Palmeiras  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO:  

A enfermagem desempenha um papel essencial na saúde mental. O enfermeiro busca criar um bom 

relacionamento com o paciente, visando a promoção da saúde mental e prestação de uma assistência 

de qualidade, contribuindo no plano médico-terapêutico e para a inclusão da pessoa com transtorno 

mental (SILVA, et al.; 2017). Para auxiliar neste processo, o enfermeiro pode contar com o Plano 

Terapêutico Singular (PTS), uma importante ferramenta para o planejamento da assistência. Sendo 

assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência do acadêmico de Enfermagem da 

Universidade de Passo Fundo nas aulas práticas da disciplina de Saúde Mental II. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As aulas práticas ocorreram na ala psiquiátrica de um hospital público, de pequeno porte, localizado ao 

norte do Rio Grande do Sul durante a pandemia do novo coronavírus. Neste hospital são atendidos 

exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes são admitidos 

voluntariamente e passam por um período médio de trinta dias de internação. As principais 

psicopatologias atendidas são: desordens do humor e transtornos mentais e comportamentais, 

especialmente álcool e outras drogas.  

Os alunos matriculados na disciplina, foram divididos em 3 grupos. Cada grupo, realizou as atividades 

no campo de estágio durante seis dias. Antes de iniciar as atividades, foi desenvolvido um instrumento 

de consulta de Enfermagem para o setor. Com este instrumento é possível conhecer o histórico de 

saúde, de adoecimento mental, exame do estado mental (função psíquica) e queixas que auxiliam no 

planejamento dos cuidados ao paciente. O estágio no hospital iniciou-se com a apresentação do setor 
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e uma conversa com a equipe de saúde mental (enfermeiro, técnicos de enfermagem, psicólogo e a 

assistente social). Nesta conversa foi possível conhecer o perfil dos pacientes atendidos e a importância 

do serviço no município. Durante os dias de estágio, os alunos realizaram a consulta de enfermagem 

psiquiátrica e a construção e aplicação do Plano Terapêutico Singular (PTS). A utilização do PTS, permite 

uma avaliação mais completa do indivíduo permitindo a melhor escolha dos cuidados.  

Durante as aulas práticas também foram realizadas atividades lúdicas em espaço apropriado. Devido a 

pandemia foi mantido o distanciamento social entre os participantes, utilização de máscara e higiene 

frequente das mãos. Foram realizadas dinâmicas com músicas e alguns jogos. Este momento 

possibilitou a integração dos pacientes bem com a criação de vínculo entre os acadêmicos com os 

pacientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Essa atividade possibilitou a integração entre o conhecimento teórico-prático, desenvolvimento do 

acadêmico na atenção ao paciente com transtorno mental. Mesmo em meio a pandemia, mostrou-se 

importante o desenvolvimento de atividades lúdicas que estimulam a integração entre os pacientes e 

equipe e melhorias na qualidade da assistência. 

 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, Mayara Santos et al. A enfermagem no campo da saúde mental: uma breve discussão teórica. 

Revista Amazônia Science & Health, v. 2, n. 2, p. 40-46, 2017. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Eraldo_Batista/publication/321025033_A_enfermagem_no_ca

mpo_da_saude_mental_uma_breve_discussao_teorica/links/5a090500aca272ed279ff908/A-

enfermagem-no-campo-da-saude-mental-uma-breve-discussao-teorica.pdf. Acesso em: ago. de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (  X  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE E PROGRAMA SAÚDE 

NA ESCOLA: DUAS INICIATIVAS DO GOVERNO FEDERAL 

PROMOVENDO SAÚDE NA REDE DE EDUCAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Biazin. 

COAUTORES: Mylena Lazareti Zanella e Sandra Maria Vanini. 

ORIENTADOR: Juliana Secchi Batista 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saúde/ Interprofissionalidade) é uma 

iniciativa do Ministério da Saúde que visa capacitar estudantes e profissionais da saúde  na realidade do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Na cidade de Passo Fundo, o programa está vinculado com a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Universidade de Passo Fundo. O edital de 2018 teve como tema a 

interprofissionalidade e duração prevista de dois anos. No projeto participam acadêmicos, professores 

e profissionais da saúde das áreas de psicologia, odontologia, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, 

medicina, educação física, fisioterapia, farmácia e medicina veterinária. O presente trabalho consiste 

em um relato de experiência de uma atividade do Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvida  no 

Escola MunicipaI de Educação Infantil do bairro Jaboticabal.  

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para melhorar a satisfação dos usuários do SUS e a qualidade no processo de trabalho, houve a 

necessidade de inserir o aluno, futuro profissional de saúde de forma mais precoce no sistema. Após 

muitas tentativas, foi criado o PET-Saúde, um programa que aproximou ainda mais o aluno, o professor, 

a equipe de saúde e os usuários do sistema. Além da formação diferenciada dada aos estudantes, o 

programa enfatiza o conhecimento acerca do funcionamento do sistema e das necessidades da 
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população. Desta forma, permite-se que as políticas do modelo de atenção à saúde, implantadas pelo 

SUS, se tornem realidade. A universalidade e integralidade dos serviços prestados estão entre os 

princípios a serem contemplados. São utilizadas metodologias ativas e o foco é direcionado ao usuário. 

Assim, surge um novo perfil de profissionais de saúde, mais comprometidos, qualificados e realmente 

dispostos a promover a saúde de seus pacientes.  

Uma das atribuições do PET-Saúde é desenvolver atividades por meio do PSE, que busca implementar 

intervenções, durante os turnos escolares, de promoção e prevenção de agravos que prejudicam o 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. No bairro Jaboticabal, beneficiado pelo 

programa PET-Saúde no município de Passo Fundo - RS, são realizadas visitas na Escola Municipal de 

Educação Infantil Francisco Bianchini com objetivo de ouvir as demandas existentes em relação à saúde 

das crianças. Em um dos  encontros com a direção, coordenadores e professores, foram levantadas 

algumas ideias de temas para as ações a serem realizadas, como: higiene, saúde bucal, piolhos, 

alimentação saudável, deficiências, sexualidade, bullying, respeito ao próximo e abuso sexual. Num 

primeiro momento, foi abordado o assunto de saúde bucal. Levando em consideração a necessidade e 

a precária saúde oral da população, uma atividade de  prevenção à doença cárie foi realizada com as 

crianças na faixa etária de 4 a 5 anos. Como o PET-Saúde visa a interprofissionalidade, a aluna do curso 

de Odontologia participante do projeto, realizou um matriciamento sobre a doença cárie, manejo das 

crianças em odontopediatria, formas de prevenção e higiene oral, para que no dia da atividades, todo 

o grupo pudesse estar a par para desenvolver a atividade. Foi organizado um mini teatro com as 

integrantes do programa, onde foram utilizadas figuras e fantoches como materiais para a 

apresentação, ilustrando os perigos de uma má higiene oral para a saúde e a importância do cuidado e 

da escovação após as refeições. Os alunos tiveram a oportunidade de treinar a escovação e uso do fio 

dental com os fantoches e posteriormente, realizar suas escovações de forma individual, junto das 

integrantes, no escovódromo da escola. Foram distribuídas atividades impressas de colorir para as 

crianças e um bilhete com informações e sugestões de como tornar a higiene oral mais divertida para 

as crianças foi enviado aos pais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No modelo de educação interprofissional, cada profissional e estudante de graduação da área da saúde, 

aprende sobre as atividades desenvolvidas e as que podem, são realizadas de forma interdisciplinar. O 

trabalho conjunto tem como objetivo garantir maior qualidade da atenção à saúde básica. Nessa 

atividade, foi possível perceber a importância da interprofissionalidade para a formação do acadêmico.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo             (X) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA NA 

ATENÇÃO BÁSICA E OS ASPECTOS QUE INTEFERIRAM NAS 

CONSULTAS ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula da Cruz Schultz 

CO-AUTOR: Tatiane Goin 

ORIENTADOR: Isabel Inês Zamarchi Lanferdini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A consulta de enfermagem ginecológica visa a detecção precoce de possíveis patologias, desta forma, o 

Ministério da Saúde, implementou políticas públicas de atenção à saúde da mulher, com o objetivo da 

realização do exame clínico das mamas e a coleta do exame citopatológico, diagnosticando prováveis 

lesões percussoras de câncer. (BRASIL, 2011). Diante deste contexto, é necessário o desenvolvimento 

de atividades práticas pelos acadêmicos de enfermagem na atenção à saúde da mulher, logo, o curso 

de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo dispõe na matriz curricular a disciplina teórico-prática 

de Saúde da Mulher I, onde notou-se a relevância do uso do processo de enfermagem pois, os 

acadêmicos podem investigar, diagnosticar e intervir na consulta de forma individualizada seguindo as 

necessidades de cada mulher. 

O relato tem por objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem, na 

atenção básica nas consultas de enfermagem antes e durante a pandemia da COVID-19. 
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DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um relato de experiência, acerca das aulas práticas, desenvolvidas a partir da disciplina de 

Saúde da Mulher I, que está inserida na grade curricular do curso de Enfermagem, da Universidade de 

Passo Fundo. Esta atividade foi realizada na Atenção Primária, em um CAIS no município de Passo 

Fundo\ Rio Grande do Sul. 

No decorrer das aulas, é trabalhado toda a consulta de enfermagem ginecológica e o processo de 

enfermagem, onde exige que os acadêmicos aprendam a olhar a mulher de forma humanizada, 

tratando-a como um todo, não somente o processo saúde-doença, de forma onde não haja 

julgamentos, e auxiliando sobre possíveis intercorrências. Quanto aos aspectos que foram identificados 

nas consultas de enfermagem antes e durante a pandemia da COVID-19, percebeu-se que muitas 

mulheres estavam esperando pela abertura da agenda para a consulta de saúde da mulher, devido ao 

atendimento da demanda que surgiu pelo Coronavírus e outras relataram que não estavam procurando 

o atendimento pelo risco de exposição ao vírus.  

Em relação aos aspectos que não foi alterado pela pandemia, ocorrendo antes e após,  observou-se  que 

um número significativo de mulheres atendidas, possuíam sobrepeso ou até mesmo obesidade, muitas 

sedentárias e  com pouca ingesta hídrica, isso nos remete a importância de um acompanhamento e de 

medidas educativas em saúde com essa população, ressaltando, o papel do enfermeiro e da equipe 

multiprofissional, para fornecer ações educativas, levando conhecimento e informações,  para um estilo 

de vida melhor e saudável. Em concomitância, notou-se que muitas vezes as mulheres sentiam-se 

desconfortáveis ao realizar o exame ginecológico, por se tratar de um momento íntimo, uma vez que, 

cada mulher possuiu uma percepção diferente acerca do procedimento a ser realizado, muitas vezes 

por falta de conhecimento e pelo embasamento em crenças que frequentemente são distorcidas da 

realidade. No entanto, é necessário que o enfermeiro promova ações educativas que corroborem para 

que haja uma percepção correta das mulheres em relação as consultas ginecológicas, quebrando os 

tabus, segundo ROCHA et al, (2018), reforça que, a comunicação efetiva é um ponto primordial na 

relação profissional-paciente, reduzindo o déficit de conhecimento, sobre o exame cito patológico, 

promovendo o acolhimento a paciente, facilitando o processo de humanização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, é notório a importância de estratégias e medidas educativas em paralelo ao atendimento 

humanizado, realizado por profissionais e acadêmicos de enfermagem, atuando diretamente na saúde 

da mulher, conforme as necessidades individuais durante a consulta, com o intuito de uma assistência 

mais resolutiva e completa, contribuindo de forma preventiva e precoce. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MINHA EXPERIÊNCIA E IMPRESSÃO COMO VOLUNTÁRIA 

PELA PRIMEIRA VEZ EM UMA EDIÇÃO DO ACAMPAMENTO 

DA CRIANÇA COM DIABETES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andréa Karina Nunes.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Mônica Krahl. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Acampamento da Criança com Diabetes é um projeto de extensão que integra o programa ComSaúde 

da Universidade de Passo Fundo (UPF) e visa promover a qualidade de vida e o autocuidado orientado 

às crianças e jovens portadoras do Diabetes Mellitus tipo I (DM1), bem como, às suas famílias. O projeto 

possui um corpo de profissionais capacitados e voluntários de diversas áreas e, além da edição do 

acampamento que ocorre anualmente, também são realizados encontros com as famílias das crianças 

participantes. Para que os voluntários possam participar do acampamento é necessário passar por uma 

seleção, além de participar de um treinamento de capacitação. Este relato visa contar a minha 

experiência ao participar 7º Acampamento da Criança com Diabetes como monitora voluntária pela 

primeira vez, entre os dias 13 e 17 de novembro de 2019 na UPF, organizado juntamente com o Lions 

Clube e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O evento envolveu cerca de 250 pessoas, entre elas 60 

crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Como estudante de direito, apesar de não possuir contato direto com a área da saúde e com pessoas 

portadoras do DM1 no meu dia-a-dia, possuo experiência de voluntariado com crianças e, há um bom 
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tempo, acompanhava o projeto e percebi o quanto eu gostaria de participar do acampamento e 

vivenciar tal experiência que, com toda certeza acresceria muito em minha vida. Para ser voluntário do 

acampamento é necessário ter vínculo com a UPF e participar de uma seleção, que inclui uma 

capacitação, a fim de preparar o jovem para qualquer eventualidade que possa ocorrer. No primeiro dia 

de evento, em 13 de novembro, na parte da manhã, auxiliei na montagem das barracas e demais 

equipamentos, mas só tive contato com os jovens no segundo dia durante a tarde, quando auxiliei-os 

nas oficinas e percebi o quanto as crianças portadoras do DM1 adquiriram uma grande 

responsabilidade, sabendo o que podem ou não comer, bem como, se auto aplicam as insulinas. Foram 

poucos os momentos em que foi necessário monitorar a glicose, pois as crianças automaticamente 

vinham até os voluntários e pediam algo para comer por causa da hipoglicemia. No terceiro dia de 

acampamento participei em turno integral, auxiliando nas brincadeiras que foram realizadas pelo Grupo 

Escoteiro Cônego Sorg e nas demais atividades propostas pela equipe do projeto de extensão, dessa 

forma foi possível verificar que os participantes buscam se alimentar muito bem, principalmente 

demostram muita independência ao realizarem a contagem de carboidratos durante as refeições e as 

aplicações de insulina ocorrem de maneira tranquila e correta e isso me impressionou muito pois muitas 

são crianças que beiram os 9 anos de idade.   

Uma das atividades que acompanhei como voluntária no acampamento foi o momento de diversão na 

piscina, em que as crianças realizaram exercícios físicos dentro da água, instruídos por um profissional 

e assim, percebi que possuem um extremo cuidado em momento como estes, não apenas com o próprio 

corpo, mas também, com a sua bomba de insulina, que requer cuidado e responsabilidade, utilizado por 

grande parte dos participantes. Posso dizer que minha experiência atuando como voluntária pela 

primeira vez no Acampamento da Criança com Diabetes enriqueceu minha vida, saindo encantada e 

impressionada em como essas crianças podem nos ensinar tanto, pois, mesmo aplicando várias injeções 

ao dia, apesar de precisar controlar basicamente tudo o que vai comer e se cuidar em dobro, continuam 

felizes, brincando normalmente, mostrando garra, determinação e persistência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O acampamento é um momento incrível e de suma importância na vida dos jovens portadores do 

Diabetes Mellitus tipo I por ser um momento de troca de experiências e muito aprendizado, não apenas 

para eles e suas famílias, mas sim para nós voluntários, que aprendemos com eles a enfrentar desafios 

e ter gana de viver. Posso dizer que essa experiência marcou minha vida e quero participar novamente. 

 

REFERÊNCIAS: 

      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS (CEO) E PROJETO REDE DE CUIDADOS 

TERRITORIAIS (PRCT) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andrei Bortoluzzi  

COAUTORES: Anderson Flores; Juliana S Batista; Daiana A Kumpel; Isabel I Z Lanferdini;  Sandra M 
Vanin;  Marina P Lazaretto; Júlia Mafalda; Nathália Ziglioli 

ORIENTADOR: Profa Dra. Juliane Bervian 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A Universidade de Passo Fundo tem como missão produzir e difundir conhecimentos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida e formem cidadãos competentes preparados para atuarem como agentes 

de transformação na comunidade ressaltando assim, a importância da ação coletiva para minimizar os 

impactos no sistema de saúde de Passo Fundo. Diante disso, o Projeto Rede de Cuidados Territoriais 

(PRCT) com inserção no território de prática, potencializa ações de ensino, extensão e pesquisa 

impactando positivamente na rede de cuidado. Soma-se a isso o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO/UPF/FO) como unidade de referência para as Equipes de Saúde que ofertam 

procedimentos clínicos odontológicos complementares aos que são realizados na Atenção Primária. 

Com isso o PRCT objetiva desenvolver ações territoriais que visem o enfrentamento da pandemia da 

COVID-19, considerando as dimensões que envolvem o conceito de saúde e potencializando as ações 

da atenção básica.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os serviços públicos em Odontologia no Brasil apresentam-se centrados quase que exclusivamente em 

ações primárias, com uma elevada demanda reprimida. Dados apontam que, no âmbito do SUS, a 

assistência odontológica especializada representava apenas 3,5% do total de procedimentos clínicos 

odontológicos. A baixa oferta da assistência odontológica em níveis de atenção mais complexas 
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compromete a consolidação de um sistema de referência e contrarreferência em saúde bucal com 

integração dos sistemas regionais em rede de saúde. Com o redirecionamento da atenção concentrada 

na Pandemia, entende-se que a demanda reprimida de saúde geral vem aumentando na população. 

Pensando nisso, o PRCT que acomoda aproximadamente 250 alunos, 08 cursos da área da saúde e cerca 

de 20 professores orientadores, se deslocam até as comunidades da cidade de Passo Fundo e verificam 

quais são as necessidades das famílias de cada residência, através de visitas domiciliares (VDs). 

Normalmente são 3 alunos de cada área por visita que realizam um inquerito epidemiológico sobre a 

COVID-19 e sobre a saúde geral da família. As entrevistas são feitas respeitando os cuidados do 

distanciamento social, e as normas de biossegurança. As necessidades da familia são anotadas pelos 

alunos, discutidas no grande grupo e passadas para diferentes encaminhamentos de acordo com os 

fluxos organizados para cada demanda. Cada casa visitada, recebe uma fita, sendo elas: verde, para as 

casas que não estão precisando de auxilio no momento; amarela, casas que precisam de 

acompanhamento ou visita de retorno e vermelha, aqueles que necessitam de atendimento ou uma 

demanda mais urgente. Nos casos especificos para os procedimentos odontológicos são encaminhados 

para a acadêmica bolsista do projeto, que verifica a urgencia assim como a área que deve ser 

encaminhado.  Com o desenvolviemnto deste fluxo, o usuario possui uma porta de entrada ao serviço 

do CEO que passa a auxiliar e regular as demandas para os procedimentos básicos, periodontia, 

endodontia e cirurgia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Faculdade de Odontologia com esse projeto, oportuniza aos acadêmicos uma vivencia do cotidiano 

da vida profissional, ajudando a formar profissionais competentes e preparados para atuarem na 

comunidade, com diferentes vulnerabilidades e diferentes cenários, assim como prepara-los para um 

atendimento humanizado e integrado oferecido pelo PRCT juntamente com o CEO. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Coordenação Nacional de Saúde Bucal. SB Brasil 2010: Condições de 

saúde bucal da população brasileira 2010: Resultados Principais. Brasília-DF. 

Brasil. Portaria nº 599/GM/MS de 23 de Março de 2006. Define a implantação de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelecer critérios, 

normas e requisitos para seu credenciamento. Diário Oficial da União 2006; 24 mar. 

VAZQUEZ, F.L.; GUERRA, M.L.;VÍTOR, E.S.A.; AMBROSANO, G.M.B.; MIALHE, F.L.; MENEGHIM M.C.; 

PEREIRA, A.C. Referência e contrarreferência na atenção secundária em odontologia em campinas, SP, 

Brasil. Cien Saude Colet 2014; 19(1):245-255. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ACAMPAMENTO DA CRIANÇA COM DIABETES: ENCONTRO 

VIRTUALINO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: André Scheibler.  

COAUTORES: Thiago Malaquias Fritzen, Adrieli Carla Prigol, Ana Katharina Dalbosco. 

ORIENTADOR: Monica Krahl. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Acampamento da Criança com Diabates foi institucionalizado na Universidade de Passo Fundo 

no ano de 2014 e tem como objetivo promover a educação e saúde de crianças e jovens portadores de 

diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Como objetivos especificos, o projeto pretende possibilitar maior adesão 

ao tratamento da DM1, por meio de mudanças no estilo de vida, integração, troca de conhecimento 

entre as famílias de diferentes locais do Sul do Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Durante o ano, o projeto realiza diversas ações como o pedágio solidário, encontros de família e o 

popular Acampamento da Criança com Diabates. A didática do projeto é conhecida por possibilitar o 

contato e práticas de interação e autoconhecimento entre crianças e jovens com DM1, assim como de 

seus familiares. As atividades são desenvolvidas por meio de estratégias lúdicas que incentivam a 

promoção do autocuidado e da qualidade de vida. 

Os encontros de familia acontecem de forma trimestral e são momentos em que a criança tem a 

oportunidade de trazer a sua familia para compartilhar experiências, conquistas e aflições relacionadas 

ao diabetes. Neste ano em particular, devido a pandemia, os encontros não puderam ser realizados da 

forma habitual e como sempre, a equipe da organização, buscando inovar  de modo que os participantes 

não ficassem desasistidos, promoveu o primeiro encontro virtual, o "Virtualino". 
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O evento aconteceu no dia 31 de maio de forma virtual, com a realização de atividades dinâmicas e 

propícias para o momento de pandemia, possibilitando que pais e filhos pudessem acampanhar as 

oficinas de maneira conjunta. O ponto de partida foi uma oficina acompanhada por uma nutricionista, 

com orientações de um café saudável, em que as familias puderam acompanhar o passo a passo do 

preparo da refeição. 

Logo após, os participantes puderam compartilhar seus anseios frente ao isolamento social com uma 

psicóloga e uma psiquiatra, em que se pode perceber que o sentimento de uma família assemelhava-se 

as demais. Posteriomente, a manhã foi encerrada com uma demanda que surgiu com os próprios 

participantes: Implicações da Covid-19 em pacientes portadores de DM1, onde o médico 

endocrinologista e coordenador do projeto pode desmisticar informações falsas que repercutiram na 

mídia. 

Em contraste com o turno da manhã, a tarde foi composta por duas atividades mais lúdicas, buscando 

desenvolver os componentes físico e metal do corpo. A primeira atividade foi feita por um convidado 

professor de educação física, o qual propôs alongamento e aquecimento corporais, recebidos com 

muito entusiasmo pelo público. Por último, foi proposta uma atividade sobre meditação, de modo a 

incentivar práticas que contribuam para uma boa saúde mental nesse tempo de pandemia. 

Ao término do evento, analisando todos os feedbacks das crianças, famílias, convidados, voluntários e 

professores, percebeu-se a qualidade do evento, mesmo feito de modo remoto e diferindo em vários 

aspectos do evento presencial. Desse modo, com a permanência da pandemia e explorando a 

importância de proteger a saúde de todos os participantes do projeto, mas ao mesmo tempo manter a 

logetudinalidade do cuidado dos pacientes com DM1, optou-se por realizar o Acampamento da Criança 

com Diabetes também de forma remota.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, percebe-se a relevância do cuidado longitudinal do paciente com DM1, cujo 

acompanhamento deve ser constante. Assim, o Acampamento da Criança com Diabates também 

demonstra sua imensa importância no contexto de cada paciente, mesmo em época de pandemia, uma 

vez que auxilia de forma direta nesse cuidado, ainda que de forma remota.  

 

REFERÊNCIAS: 

Nesta seção devem constar apenas as referências bibliográficas citadas no texto. As referências devem 

ser apresentadas conforme as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT. 

Máximo de 750 caracteres com espaço. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROMOVENDO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: OFICINA 

EXPERIMENTAL SOBRE CULINÁRIA SAUDÁVEL PARA 

CRIANÇAS DIABÉTICAS, PASSO FUNDO, RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andriéli Mesa Casa.  

COAUTORES: Fernanda Brunetto, Maria Cristina Zanchim, Valéria Hartmann e Ana Luisa Sant'Anna 
Alves. 

ORIENTADOR: Maria Cristina Zanchim. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica crônica, caracterizada por hiperglicemia 

persistente, decorrente da destruição das células β pancreáticas (SBD, 2019-2020). Nesta patologia, o 

cuidado nutricional tem papel relevante para o seu adequado gerenciamento e na prevenção do 

desenvolvimento de complicações. Considerando a elevada prevalência de diabetes no Brasil e a 

importância da adesão ao tratamento e autocuidado, desenvolver ações de educação alimentar e 

nutricional se mostra um importante mecanismo de promoção da saúde nessa população (OLIVEIRA et 

al., 2020). Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho consiste em relatar uma oficina de culinária 

saudável realizada durante o 7º Acampamento da Criança com Diabetes em Passo Fundo, RS. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto "Promovendo Saúde e Qualidade de Vida" tem como objetivo viabilizar atividades de inserção 

da educação e saúde referentes ao tema alimentação, com crianças e adolescentes em escolas e 

entidades assistenciais. Com esta proposta, no dia 15 de outubro de 2019, os alunos extensionistas do 

Paidex e acadêmicos do 6º semestre de nutrição da Universidade de Passo Fundo (UPF), sob supervisão 

de professoras do curso (2), conduziram uma oficina culinária para pais de crianças e adolescentes 

participantes do projeto de extensão Acampamento da Criança com Diabetes - 7ª Edição, de Passo 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

1
4

 

Fundo, RS. Esta ação promovida pela nutrição, ocorreu no Laboratório de Técnica e Dietética da UPF, 

nos turnos manhã e tarde, com duração de 2 horas cada e contou com a participação de 50 pais de 

diabéticos que tem idades entre 6 a 12 anos. Previamente à oficina, foi realizado o planejamento da 

atividade com: seleção das receitas, o teste das preparações, cálculo da informação nutricional da 

porção de cada preparação, pois para estes pacientes a informação da quantidade de carboidrato é 

importante para a aplicação da terapia insulínica. Além disso, elaborou-se um manual das receitas para 

ser entregue aos pais, afim de que pudessem colocá-las em prática no domicilio com seus filhos. Foram 

escolhidas opções de alimentos saudáveis, de fácil execução e que pudessem ser incorporadas no dia-

a-dia como opções de consumo no desjejum, lanches ou jantar das crianças.  Assim, no dia da oficina, 

os pais foram divididos em 2 grupos: Grupo A (manhã) e B (tarde) e cada grupo elaborou as receitas 

sugeridas, supervisionados pelos acadêmicos. Ao todo prepararam-se 13 receitas: overnight oats com 

geléia de frutas vermelhas, overnight oats com geléia de futas amarelas, pão de aveia, grissini integral, 

patê de atum, patê de ricota com tomates secos, mini-chocotone, crumble de maçã, escondidinho de 

batata baroa com frango, nhoque de moranga com molho basílico, charutinho de couve caipira, kafta e 

sour cream. Ao final de cada oficina, antes da degustação das preparações, os participantes foram 

convidados a relatarem suas impressões sobre as receitas escolhidas, a metodologia de preparo e 

propostas de melhorias. Em relação à percepção dos participantes, os depoimentos apresentaram-se 

bastante positivos, além disso, agradeceram o acolhimento que receberam. Nesta perspectiva, Gomes 

(2018) salientam que programas de educação alimentar e nutricional, como oficinas culinárias, 

direcionados para indivíduos com DM1 e seus familiares, são estratégias que contribuem para a tomada 

decisões e atitudes ligadas à alimentação, visando melhoria no comportamento alimentar e controle 

metabólico da população infantojuvenil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A dieta é um dos aspectos mais desafiadores do tratamento dessa doença, pois, além de substituições 

necessárias, há mitos e tabus alimentares envolvidos que podem prejudicar a adesão às 

recomendações. Assim, a educação em saúde na modalidade grupal, é uma estratégia de baixo custo e 

que possibilita o compartilhamento do conhecimento e limitações encontradas no dia-a-dia junto ao 

diabético, afim de promover o autocuidado e seu empoderamento na tomada de decisões que vão ter 

reflexo na sua saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

GOMES, Adenilson da Silva. Análise de implantação dos núcleos de apoio à saúde da família (NASF): 

contribuições para o enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis na estratégia de saúde da 

família em Petrolina - PE. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2018. 

OLIVEIRA, Bianca Ramalho de; SCHOTT, Eloise; FIGUEIREDO, Graziela Ramirez de; ANJOS, Poliana 

Menezes Santana dos. Educação alimentar e nutricional para o controle do DM: um relato de 

experiência na atenção básica. Revista Extensão, v.4, n.1, 2020. 
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Sociedade 

Brasileira de Diabetes, São Paulo, 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ATUAÇÃO DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM EM UM 

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE À COVID-

19: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Tibolla Gallo.  

COAUTORES: Sibéli Castelani dos Santos, Thayana Veinert Pinheiro, Miriã Eloiza do Amaral, Maria 
Cristina Zanchim, Eduarda Grigoletto Althaus, Mylena Soares Frey, Patricia Gomes. 

ORIENTADOR: Maria Lucia Dal Magro. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A situação de emergência pública causada pela pandemia do novo Coronavírus impôs aos serviços de 

saúde mudanças nas formas de promover suas ações. A condição epidemiológica é agravada devido à 

elevada transmissibilidade do agente etiológico e a gravidade na evolução dos casos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). Ações de Vigilância Epidemiológica são fundamentais para a detecção e 

prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde da população. O Núcleo 

de Vigilância Epidemiológica (NVE) do município de Serafina Corrêa/RS passou por mudanças na forma 

usual de desempenhar seus serviços, sendo solicitada a inserção de estudante da graduação em 

Enfermagem da Universidade de Passo Fundo (UPF) para auxiliar no processo. Em tal momento atípico 

de pandemia, foi de grande valia para a readaptação do trabalho. O objetivo deste trabalho é apresentar 

as ações relacionadas ao Covid-19 desenvolvidas por estudante de Enfermagem no NVE de Serafina 

Corrêa. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Descrição de um relato de experiência vivenciado por estudante de Enfermagem no NVE da cidade de 

Serafina Corrêa, em ações assistenciais relacionadas ao Covid-19 na rede pública municipal, sob a 

supervisão de Enfermeira Responsável Técnica pelo serviço. A inserção da acadêmica ocorreu por 
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solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e ocorreu de forma voluntária, durante o período de férias 

de inverno da graduação, nos meses de junho e julho de 2020. Os procedimentos que envolveram tal 

experiência incumbiam a realização de coleta de material nasofaríngeo – somente nasofaríngeo no 

momento vivenciado por orientação e recebimento de materiais do estado – para exame RT-PCR, que 

objetiva identificar o possível RNA do vírus. Tal exame está sendo realizado no município em pessoas 

acima de cinquenta anos de idade, em trabalhadores de empresas com surtos, trabalhadores de saúde, 

de meios de transportes, dentre outras recomendações. O mesmo deve ser realizado do terceiro ao 

quinto dia do início dos sintomas, não ultrapassando o sétimo dia de início de sintomatologia. Ademais, 

para residentes do mesmo domicílio de casos positivos para Covid-19, era realizado o Teste Rápido (TR) 

para detecção de anticorpos, através de punção digital para coleta de material sanguíneo e reação com 

reagente específico. Orientações sobre isolamento social e domiciliar eram frequentemente abordadas 

com os pacientes, afim de informar e controlar a disseminação da doença. Além disso, foram realizadas 

ações envolvendo o monitoramento de pacientes confirmados para Covid-19. Seguindo o fluxo do 

serviço, havia o recebimento dos laudos dos exames, tais informações eram repassadas aos pacientes 

e então iniciava-se a investigação de cada caso, de modo particular e individualizado. Tais contatos se 

davam por meio de contato telefônico, com evolução registrada em planilhas criadas no Programa 

Microsoft Excel. Tal funcionalidade remota, por meio de telessáude foi um ponto positivo na atenção 

prestada, pois eram momentos de discussão e de interlocução que propiciavam orientações e resolução 

de dúvidas da pessoa e dos seus familiares. Fora tal atividade, em situações de positividade de exames 

ou em casos suspeitos de Covid-19, os mesmos eram notificados, alimentando a Plataforma e-SUS. É 

válido ressaltar que por ser uma doença altamente contagiosa, casos suspeitos ou confirmados de 

Covid-19 são de notificação compulsória por partes de médicos e outros profissionais de saúde 

(GRISOTTI, 2020). A atuação de forma voluntária em uma rede municipal de saúde em tempos de 

pandemia aprimorou os conhecimentos relacionados aos fluxos de doenças de notificação compulsória 

e contribuíram para o aprimoramento de técnicas assistenciais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A vivência possibilitou o aprimoramento do conhecimento e a percepção da notável importância da 

Enfermagem na organização dos fluxos das demandas, no processo de coordenação do cuidado e 

organização dos serviços, principalmente frente a presente situação de calamidade pública. Propiciou 

ainda, a oportunidade de vislumbrar caminhos e cenários de atuação na Rede Pública de Saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

World Health Organization - WHO. Coronavirus disease 2019 [Internet]. Geneva: World Health 

Organization. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019» 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Acesso em: 10 ago. 2020. 

GRISOTTI, Marcia. Pandemia de Covid-19: agenda de pesquisas em contextos de incertezas e 

contribuições das ciências sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva,  Rio de Janeiro, v. 30, p. 300-202, 
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abr. 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312020000200301&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

1
9

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM ITINERÁRIO TERAPÊUTICO ATRAVÉS 

DO PROJETO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE NA 

CIDADE DE PASSO FUNDO-RS: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Tibolla Gallo.  

COAUTORES: Miriã Eloíza do Amaral, Eduarda Grigoletto Althaus, Patricia Gomes, Maria Cristina 
Zanchim, Mylena Soares Frey. 

ORIENTADOR: Maria Lucia Dal Magro. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi criado pelo Ministério da Saúde 

em 2010. A presente edição do programa perfaz o tema da Interprofissionalidade e conta com a 

participação de estudantes e docentes de cursos da área da saúde da Universidade de Passo Fundo 

(UPF) e de profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na cidade de Passo Fundo/RS. 

O projeto oportuniza vivenciar diferentes realidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e atuar em ações 

práticas, de maneira interprofissional. Tais ações e experiências foram desfrutadas na construção de um 

Itinerário Terapêutico (IT) a partir do planejamento e intervenções frente a um caso de vulnerabilidade 

social no município em questão. O IT consiste no caminho percorrido por indivíduos nos serviços de 

saúde  ao longo de sua vida. Logo, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos integrantes do 

PET-Saúde na realização de um IT no município de Passo Fundo – RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O presente trabalho apresenta a atividade desenvolvida pelo Grupo Gestão do PET-Saúde 

Interprofissionalidade no Bairro Nonoai, na cidade de Passo Fundo/RS, entre agosto e dezembro de 

2019. A proposta iniciou com uma pesquisa nas bases de dados Scielo, LILACS e BVS, com o termo de 

busca: Itinerário Terapêutico. Foram selecionados artigos para entender como realizá-lo e evidenciar a 
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relevância nos serviços de saúde, para inserir os membros do grupo com o tema em questão e com os 

objetivos propostos. A construção de um IT é um caminho para o conhecimento dos fluxos dos usuários 

na busca por cuidados em saúde e para construir propostas em saúde (SILVA; SANCHO e FIGUEIREDO, 

2016; PEREIRA; ONOCKO-CAMPOS, 2019). Logo, os integrantes do projeto realizaram uma visita à 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Nonoai para conversar com a Enfermeira responsável sobre a proposta 

de ação e selecionar a família participante. Foram levantados dados dos prontuários de diversas 

famílias, a escolhida foi a que apresentou alto índice de vulnerabilidade social. Os prontuários de todos 

os integrantes dessa família selecionada foram avaliados - exceto do pai, por não ter registros na 

unidade. O objetivo foi coletar informações sobre a trajetória dos indivíduos nos serviços de saúde e 

entender o contexto momentâneo da situação. Foi identificado que além dos recorrentes problemas 

respiratórios e nutricionais das três crianças, as mesmas apresentaram queixas de dermatite e coceiras, 

associadas à higiene precária.  Essas informações foram documentadas em relatórios individuais e 

analisadas pelo grupo PET-Saúde. Logo após, foi realizada uma visita domiciliar (VD) para conhecer a 

realidade e planejar ações para promoção da saúde e prevenção de agravos. Então, foi realizado um 

relatório sobre a VD e com o auxílio de uma Tutora do grupo - nutricionista - foi feito a avaliação do 

estado nutricional das três crianças para analisar a evolução das mesmas. Segundo essa avaliação, o 

filho mais novo apresentou magreza dos três aos seis meses de vida, precisando de internação 

hospitalar, no momento da VD, o mesmo encontrava-se eutrófico. As outras duas crianças 

apresentaram histórico de baixo peso no primeiro ano de vida, contudo, no momento do estudo 

apresentaram risco de sobrepeso. Com relação à mãe, constatou-se que desde a primeira gestação a 

paciente não teve adesão correta ao pré-natal e não fez os exames solicitados nas consultas de 

puericultura das crianças, dificultando o ideal acompanhamento da equipe da UBS. Além disso, a mesma 

mostrou-se pouco comunicativa e pouco cooperativa para responder às perguntas. As crianças não 

interagiram no momento da VD e o pai das mesmas não estava no domicílio. As acadêmicas perceberam 

que a casa não contava com rede esgoto, apresentava grande quantidade de lixo e entulhos, sendo um 

risco para o desenvolvimento de  doenças. O ambiente apresentou-se escuro e com pouca ventilação, 

favorecendo a umidade, que pode contribuir com problemas respiratórios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, foi realizado contato com Secretaria de Cidadania e Assistência Social para confirmar 

o recebimento do auxílio do Bolsa Família, o mesmo foi confirmado. A família foi orientada com relação 

aos cuidados necessários e a equipe de saúde assumiu acompanhar regularmente a familia. A atividade 

teve um ganho teórico-prático  e permitiu  vivenciar o trabalho interprofissional.  

 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, Neide Emy Kurokawa; SANCHO, Leyla Gomes; FIGUEIREDO, Wagner dos Santos. Entre fluxos e 

projetos terapêuticos: revisitando as noções de linha do cuidado em saúde e itinerários terapêuticos. 

Ciênc. Saúde Coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 3, p. 843-852,  Mar.  2016.   Disponível em: 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016000300843&lng=en&nrm=iso

. 

PEREIRA, Debora Estela Massarente; ONOCKO-CAMPOS, Rosana Thereza. Fluxos da rede de atenção 

psicossocial infantojuvenil: compreensão por meio da construção de itinerários. Cadernos Brasileiros de 

Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health, Florianópolis, v. 11, n. 30, p. 170-191, nov. 2019. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO “ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DO 

IDOSO” – PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PACIENTES 

RESIDENTES NA ILPI SÃO JOSÉ E JOÃO XXIII 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Maschi Chaves   

COAUTORES: Alexia Trento, Mateus Grethe, Yonara Unser, Mayara Del Sant, Gabriela Eilert, Micheline 
Sandini Trentin 

ORIENTADOR: João Paulo De Carli.      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo      

 

INTRODUÇÃO: 

A OMS define saúde oral como “Um estado livre de dores crônicas na boca e no rosto,  de câncer oral e 

de garganta, de infecções e feridas orais, de doença periodontal, cárie dentária, perda dentária e outras 

doenças e distúrbios que limitam a capacidade de um indivíduo morder, mastigar, sorrir e falar” (IBGE, 

2020). Apesar dos problemas de saúde oral ocorrerem em todas as faixas etárias, são especialmente 

relevantes na população idosa. Visto que a saúde bucal está diretamente relacionada à qualidade de 

vida e ao bem-estar do indivíduo (Afonso et al., 2017), e tendo em vista o aumento de expectativa de 

vida da população brasileira, o projeto de Extensão "Atenção à Saúde Bucal do Idoso" visa promover 

assistência odontológica a um grupo de idosos institucionalizados em Passo Fundo/RS, identificando 

quais suas principais necessidades quanto à saúde oral e proporcionando um envelhecimento com 

qualidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em fevereiro de 2020 os membros do projeto realizaram a primeira visita do ano ao Abrigo São José e 

João XXIII, na qual foi efetuado o primeiro contato do grupo de alunos com os idosos institucionalizados. 

Antes mesmo de criar um vínculo, a comunidade foi surpreendida pela caótica chegada da pandemia 

de Covid-19 e, como os idosos estão no grupo de risco, as atividades presenciais foram suspensas. A fim 
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de continuar dando suporte a essa população pouco assistida quanto a saúde bucal, o grupo elaborou 

um vídeo educacional contendo informações sobre os principais cuidados a serem tomados no 

ambiente em que os idosos se encontram para tentar conter a propagação do vírus. Além disso, buscou-

se informar os principais cuidados de higiene pessoal que deveriam ser adotados e, claro, os cuidados 

com a saúde oral dos idosos. Acreditava-se que a perda dos dentes seria um processo natural do 

envelhecimento e não um reflexo da falta de políticas preventivas de saúde bucal destinada à população 

idosa. Atualmente é reconhecido que grande parte dos fatores que desencadeiam o edentulismo dessa 

faixa etária também está relacionada com a falta de higiene bucal e cuidados odontológicos dessa 

população. Assim, os participantes do projeto têm ciência de que parte significativa dos idosos 

residentes na ILPI apresentam limitações físicas que comprometem o autocuidado, levando a um 

acúmulo de biofilme na cavidade oral. Por isso, foi montado um material educativo destinado aos idosos 

e principalmente aos responsáveis por cuidar destes, a fim de capacitá-los a realizar uma higienização 

bucal eficiente e conscientizá-los da importância da saúde bucal para a qualidade de vida dos idosos. 

Em 2019 foi realizada uma análise transversal a fim de identificar as principais carências que os idosos 

(acamados ou não) possuíam em relação à saúde bucal e geral. Em relação às principais necessidades 

odontológicas, a maior parte dos idosos precisam de exodontias (20,37%), confecção de próteses totais 

(16,66%), confecção de próteses parciais removíveis (16,66%), e ajuste das próteses (11,11%). Observa-

se que os casos de idosos que necessitam de novas próteses estão associados  ao tempo de uso da 

incorreta higienização bucal e do aparelho protético. Outros projetos coincidem com "Atenção à Saúde 

Bucal do Idoso", visando atenção odontológica a idosos institucionalizados. Todos reconhecem que a 

higiene bucal é fundamental nos cuidados necessários para a manutenção da saúde (Saliba et al, 2011). 

Com base em dados obtidos de anos anteriores no projeto "Atenção à Saúde Bucal do Idoso" 

juntamente com achados de artigos publicados por outros extensionistas, foi possível identificar uma 

grande falha com relação à higiene da cavidade bucal e de próteses totais e parciais (Ávila et al., 2018). 

Assim, decidiu-se confeccionar o vídeo educacional visando sanar qualquer dúvida quanto à higiene oral 

e higiene das próteses, de modo acessível tanto para os idosos como para os cuidadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O grande número de idosos que necessitam de próteses totais é consequência de décadas passadas 

onde a Odontologia não era tão conservadora e não prezava tanto pela prevenção. Assim, é sensato 

afirmar que reforçar a necessidade da incorporação de procedimentos de higiene bucal na rotina de 

cuidados dos idosos e capacitar os cuidadores a realizá-la é extremamente importante no suporte para 

um envelhecimento de qualidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

-Afonso A, Silva I, Meneses R, & Bulhosa JF.QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE ORAL: 

VALIDAÇÃO PORTUGUESA DE OHIP-14. PSICOLOGIA,SAÚDE & DOENÇAS, 18(2), 374-388, 2017. 

-Ávila. L. Trentin MS De Carli JP, Corralo DJ. Extensão universitária como mediadora da saúde bucal do 

paciente idoso. CATAVENTOS; v.10, n.1, p. 15-32, maio/2018.  
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- IBGE 2020 https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/26103-expectativa-de-

vida-dos-brasileiros-aumenta-para-76-3-anos-em-2018.html 

-Saliba SA et al. Projeto Sempre Sorrindo: 10 anos de atenção ao idoso institucionalizado. Revista de 

Odontologia, v. 13, n. 1, p. 46-51, 2011. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

O RELATO DE CASO DO DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA 

CARCINOMA DE CISTO TIREOGLOSSO, E SUA RARA 

INCIDÊNCIA NO CAMPO CLÍNICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carolina Meller Jost.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Robledo Meller Alievi. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O ducto tireoglosso resulta de uma invaginação do intestino anterior na linha média. Esse trato epitelial 

deve obliterar no início da vida fetal, entretanto, a falha nessa involução pode originar um cisto nesse 

ducto. Um cisto frequentemente é notado após infecção do trato respiratório superior, pois isso faz com 

que ele aumente seu volume e fique dolorido devido à inflamação. Em raras situações, pode-se 

desenvolver um carcinoma a partir das paredes do cisto.  

Deve-se suspeitar de carcinoma se o cisto apresentar as seguintes características: for endurecido, fixo, 

irregular ou associado a linfadenopatia. Apresenta propensão pelo gênero feminino, com idade média 

de 40 anos. 

Este trabalho tem como objetivo principal relatar o caso de uma paciente diagnosticada com cisto do 

ducto tireoglosso que malignizou para um carcinoma, uma patologia de grande relevância devido a sua 

baixa incidência. Relatar sua evolução e tratamento, além de descrever suas queixas e seu histórico pré-

diagnóstico.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente mulher, 40 anos de idade, residente da cidade de Ijuí – Rio Grande do Sul, com diagnóstico de 

cisto tireoglosso desde 2018, fazia acompanhamento com um especialista em otorrinolaringologia. 

Procurou um cirurgião especialista na área de Cabeça e Pescoço, ao qual referiu que o cisto estava 

crescendo e ficando cada vez mais perceptível, o que incomodava a paciente, pois a mesma sentia 
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desconforto no local. A história da paciente relatava uma vida relativamente saudável, não tagabista, 

não bebia, não apresentava histórico de alergia. Em seu exame físico realizado na primeira consulta com 

o cirurgião, o nódulo se apresentava bem firme e arredondado, acima do osso hióide, móvel e bem 

delimitado, indolor e único.  

Para confirmar o diagnóstico anteriormente recebido pela paciente, foi realizada ecografia. Nesse 

exame se constatou a presença de um nódulo de 2,4 cm, de aspecto cístico e bem delimitado, sendo 

conclusivo de cisto tireoglosso. O tratamento indicado foi a cirurgia.  

O exame anatomopatológico feito após o tratamento cirúrgico exibia o cisto com um foco com projeção 

de papila atípica na parede, foi suspeitada a transformação maligna. Dessa maneira, foi requisitada a 

realização do exame de imuno-histoquímica, com a suspeita de carcinoma em cisto tireoglosso.  

Quando feito o retorno ao consultório, a paciente foi diagnosticada com carcinoma papilifero pelo 

exame imuno-histoquímico, tumor se mostrava bem diferenciado, clássico, infiltrado em tecido 

fibroadiposo.  

Como demanda no artigo Carcinoma do ducto tireoglosso “os pacientes devem ser acompanhados 

semestralmente durante o primeiro ano e depois, anualmente. Para o tratamento de recidivas ou de 

metástases, a depender do caso, devem ser consideradas as possibilidades de cirurgia, radioterapia ou 

iodoterapia” (Rev Bras Cir Craniomaxilofac, 2012), foi solicitado o retorno em 6 meses, e a realização de 

ultrassonografia no consultório para controle 

Esse relato de caso foi amparado pelo trabalho realizado pelo médico especialista em seu consultório, 

no exposto oferecido pela paciente em questão, em sua história e evolução da doença, e em artigos que 

narravam essa patologia consideravelmente rara. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento desse tipo de carcinoma é um evento raro. A apresentação clínica dessa paciente 

foi similar a um paciente com cisto benigno, relatando somente desconforto por aumento de volume, 

sendo essa uma característica que pode sugerir malignidade, porém o diagnóstico é feito após a cirurgia, 

confirmado com exame anatomopatológico. 

 

REFERÊNCIAS: 

MELO, Rosana Leite, et al. Carcinoma do ducto tireoglosso. Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-

Maxilo-Facial, 2012. Disponível em: http://www.abccmf.org.br/cmf/Revi/2012/julho-setembro/4-

Carcinoma%20do%20ducto%20tireoglosso.pdf. Acesso em: 26 ago. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

AFLATOXICOSE EM BOVINOS: ASPECTOS 

ANATOMOPATOLOGICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Christian Tesser  

COAUTORES: Elisa de Oliveira Soares, Leila Costella, Jéssica Cristina Peretti, Caroline Canova Cortese, 
Thaisi Piazza, Diorges Henrique Setim, Tanise Policarpo Machado 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Aflatoxicose consiste de micotoxicose causada por aflatoxinas, metabólitos hepatototóxicos de 

Aspergillus flavus e A. parasiticus. Ocorre em várias espécies, incluindo o homem, após a ingestão de 

alimento contaminado por fungos produtores de aflatoxina.  

Os sinais clínicos incluem mau estado nutricional, anorexia, perda de peso, baixa na produção de leite, 

decréscimo na resistência à infecções e, por vezes, fotossensibilização. Os sinais terminais incluem 

bruxismo, andar em círculos, dor abdominal, tenesmo, prolapso retal e diarreia sanguinolenta. A morte 

geralmente ocorre dois dias após o aparecimento dos sinais clínicos mais graves (Riet-Correa et al, 2007; 

Pierezan et al. 2010).  

As aflatoxinas tem efeitos carcinogênicos, tóxicos e teratogênicos (Riet-Correa et al, 2007). O objetivo 

deste trabalho é relatar um caso de aflatoxicose em bovino diagnosticado no Laboratório de Patologia 

Animal (LPA) da FAMV da UPF com ênfase em anatomopatologia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um bovino, fêmea, Holandês, de 1 ano de idade, proveniente de uma propriedade de Sertão-RS, estava 

em free-stall, em lactação, e há três dias em tratamento para anaplasmose, com febre constante. A 
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alimentação era constituída de silagem de milho, ração, feno e pastagem de azevém e aveia. A 

propriedade faz uso de sequestrante (adsorvente) de micotoxinas na dieta. Foi relatado a suspeita de 

casos de anaplasmose e leptospirose na propriedade.  

O animal veio a óbito e foram encaminhadas amostras de órgãos (pulmão, coração, baço, rim, fígado e 

linfonodo mesentérico) fixadas em formol para a realização de exame histopatológico no LPA. Na 

macroscopia, o fígado apresentava aspecto "noz moscada" e coloração amarelada, e o baço com 

coloração escura. Os outros órgãos não apresentavam alterações.  

O histopatológico do fígado revelou colestase intracanicular multifocal a coalescente acentuada e intra-

hepatocitária multifocal discreta, degeneração (lipidose e degeneração hidrópico-balonosa) e necrose 

hepatocelular centrolobular difusa acentuada, por vezes mediozonal, associada à congestão e 

hemorragia moderada.  Havia, também, atipia hepatocelular multifocal moderada e presença de 

mitoses atípicas; megalocitose multifocal moderada; fibrose periportal multifocal discreta a moderada, 

por vezes acompanhada de células mononucleares, além de hiperplasia de ductos biliares multifocal 

discreta.  

O baço apresentava depleção de polpa branca, congestão difusa acentuada, hemorragia multifocal 

discreta a moderada e presença de hemossiderose. Nos rins, havia nefrose difusa moderada, por vezes 

com cilindros hialinos; além de nefrite intersticial não supurativa multifocal subaguda discreta. O 

pulmão apresentava atelectasia multifocal moderada e pneumonia intersticial supurativa multifocal 

subaguda discreta.  

Foi realizada coloração especial de azul de toluidina para pesquisa de hemoparasitas em fígado, baço e 

pulmão; com resultado negativo.  

Os achados observados no fígado, fundamentalmente na histopatologia, foram fortemente compatíveis 

com aflatoxicose corroborando com achados osbservados em bovinos com aflatoxicose. Além disso, foi 

descartada a possibilidade de seneciose, seu principal diagnóstico diferencial. Contudo, a detecção 

qualitativa e quantitativa de aflatoxinas no alimento e/ou em vísceras deve, sempre que possível, ser 

realizada para confirmação diagnóstica (Riet-Correa et al, 2007; Pierezan et al. 2010). É possível que o 

animal estivesse cursando com anaplasmose concomitantemente à hepatopatia. Entretanto, tal 

suspeita não foi confirmada, o que pode ter ocorrido em virtude do tratamento realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Destaca-se a importância da realização da necropsia seguida de histopatologia, incluindo técnicas 

especiais de coloração, quando pertinente, na elucidação dos casos na rotina diagnóstica. Além disso, 

quando se trata de doença que acomete o rebanho, faz-se necessário realizar um maior número de 

anatomopatológicos. Deve-se, ainda, descartar a possibilidade de micotoxicose, mesmo em casos de 

uso de adsorventes, através da detecção qualitativa e quantitativa de aflatoxinas no alimento e/ou 

vísceras. 
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REFERÊNCIAS: 

PIEREZAN, F. et al.. Surto de aflatoxicose em bezerros no Rio Grande do Sul. Pesq. Vet. Bras. 30(5):418-

422, maio 2010. 

RIET-CORREA, Franklin et al. Doenças de Ruminantes e Equídeos. 3ª. ed. Santa Maria: Fernovi Editora, 

2007. v. 1. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo (  X  ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PRODUÇÃO DE 

VÍDEOS INFORMATIVOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Claudia Menoncini 

COAUTORES: Eva Brenda Santos Silva, João Gustavo Pereira Fernandes. 

ORIENTADOR: Daniela Teixeira Borges, Renata dos Santos Rabello, Shana Ginar da Silva. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Passo Fundo. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante da pandemia do novo coronavírus, tornou-se necessária a abordagem de informações científicas 

confiáveis aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra esse vírus, de modo a 

fomentar conhecimentos sobre prevenção, disseminação e saúde mental no que se refere à COVID-19. 

Nessa perspectiva, objetivou-se descrever uma experiência regional de produção de vídeos 

informativos sobre a COVID-19, direcionados aos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde 

(APS). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No período de maio a junho de 2020, acadêmicos e docentes do curso de Medicina da Universidade 

Federal da Fronteira Sul, campus de Passo Fundo/RS, realizaram uma atividade de extensão 

denominada “Saúde mental e COVID-19 - Informações para os profissionais da atenção primária dos 

municípios pertencentes a 6° Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul”, cujas ações 

consistiram na elaboração de vídeos sobre a COVID-19, baseados em materiais orientativos fornecidos 

pela Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde. Nesse sentido, criaram-se 15 vídeos sobre saúde 

mental e o manejo clínico dessa patologia, os quais foram disponibilizados em plataformas digitais e 

encaminhados a aproximadamente 750 profissionais de saúde. A primeira série de vídeos, elaborada a 

partir das cartilhas da Fiocruz sobre “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia de COVID-19". 

Nela, foram abordados temas como: recomendações gerais para profissionais da saúde, destacando as 

características da pandemia e o seu impacto na vida dos seres humanos; estratégias de cuidados 
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psíquicos, com enfoque nos principais sintomas e transtornos adquiridos e os seus efeitos a longo prazo; 

as recomendações a serem seguidas pelos gestores no enfrentamento à COVID-19 em relação aos 

impactos psicossociais; e o processo de luto no contexto da pandemia. Já na segunda série, foram 

produzidos vídeos baseados no Protocolo de Manejo  

Clínico do Coronavírus na APS, abordando medidas para evitar o contágio da doença nas Unidades 

Básicas de Saúde, como deve ser a recepção de pacientes com suspeita de Síndromes Gripais (SG) e os 

Equipamentos de Proteção Individual que devem ser utilizados; como deve ser realizada a estratificação 

de gravidade; as orientações para isolamento domiciliar de pacientes com casos leves de SG, como 

monitorá-los e como fazer a notificação na plataforma e-SUS Vigilância Epidemiológica; recomendações 

para gestantes, puérperas e idosos com Síndrome Gripal; e por fim, recomendações de testagem para 

COVID-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Encaminhar as informações sobre a covid-19 aos profissionais de saúde contribuiu para a facilitação 
de acesso a fontes de conhecimentos confiáveis e de simples acesso, colaborando para um adequado 
manejo do SARS-CoV-2. Logo, tais medidas colaboraram no combate ao vírus, contribuindo para a 
melhora da saúde dos cidadãos e da prática médica.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Ministério da Saúde / SAPS – Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na 

Atenção Primária à Saúde. Brasília, DF, 2020. Versão 9. 

BRASIL, Ministério da Saúde / SAPS – COVID-19: Vídeos ajudam a combater estresse e preconceito 

durante a pandemia. Brasília, DF, 2020. Dispinível em: < https://aps.saude.gov.br/noticia/8436>. 

Acessado em: 15 de jul. de 2020. 

CANDIDO, Darlan da Silva et al. Routes for COVID-19 importation in Brazil. Journal of Travel Medicine, 

Volume 27, Issue 3, 2020.  

FICETOLA, Gentile Francesco; RUBOLINI, Diego. Climate Affects Global Patterns Of Covid-19 Early 

Outbreak Dynamics. 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo             (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO PROMOVENDO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: 

CAÇA ÀS FRUTAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Danielle Hosana dos Santos  

CO-AUTORES: Carine Persson Vogt 

ORIENTADOR: Valéria Hartmann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A alimentação humana é um ato social que faz parte do cotidiano mundial. Nesse contexto, o período 

escolar é um dos fatores ambientais mais importantes relacionados ao crescimento, desenvolvimento 

e promoção da saúde da criança e do adolescente. Sendo assim, as ações de promoção de práticas 

alimentares autônomas e saudáveis são essenciais pois contribuem ao fortalecimento das estratégias 

sugeridas pelo documento Educação Alimentar e Nutricional, que visa fazer o uso de abordagens e 

recursos educacionais para favorecer o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais na educação 

alimentar e nutricional (BRASIL, 2012, p. 23). Ainda, segundo Danelon et al. (2006) o ambiente escolar 

influencia a formação da personalidade e, consequentemente, nas suas preferências alimentares. 

Diante do exposto, o presente relato de experiência apresenta as atividades de educação alimentar e 

nutricional em uma escola municipal de Passo Fundo, RS. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este relato faz parte do projeto de extensão "Promovendo Saúde e Qualidade de Vida" do curso de 

Nutrição da Universidade de Passo Fundo. Os acadêmicos do curso de Nutrição, bolsistas e voluntários 

deste projeto, realizam ações de educação alimentar e nutricional na Escola Municipal de Educação 

Infantil Cantinho Feliz. O foco das atividades está na promoção à saúde, alimentação saudável e 

qualidade de vida, visando a mudança de comportamento e hábito alimentar de crianças e 
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adolescentes, contribuindo também à ideia de que a missão pública da educação superior é formar 

cidadãos profissional e cientificamente competentes, bem como comprometidos com o 

desenvolvimento social do país (CALDERON, 2007, p. 58). O comportamento alimentar de uma criança 

reflete nos processos de crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos. Com a devida atenção 

e cuidados pode-se promover uma maior expectativa de vida do adulto futuro. É importante lembrar 

que uma criança não deve ficar muito tempo sem se alimentar, porque ela depende do alimento para 

o seu desenvolvimento, assim deve-se estar precavido para uma alimentação balanceada (ZANCUL, 

2004). Nesse sentido, entre as atividades desenvolvidas para a promoção de uma alimentação saudável, 

destaca-se a caça às frutas, realizada com as turmas maternal I e II, com 13 alunos. Inicialmente, 

escondemos as frutas como banana, kiwi e manga no pátio da escola e orientamos a turma para que 

nos ajudem a encontrá-las, para isso, entregamos um binóculo elaborado com material reciclável para 

cada aluno, para tornar a brincadeira ainda mais atrativa e dinâmica. Após todas as frutas terem sido 

encontradas, sentamos em círculo com a turma e conversamos sobre a importância das frutas que 

foram encontradas, dando a oportunidade para os alunos de tocar e cheirar os alimentos, estimulando 

dessa forma todos os sentidos sensoriais das crianças. Por fim, realizamos uma degustação com as 

frutas, variando a forma de apresentação (picadas, em rodelas, ou em forma de espetinho de frutas, 

colocadas em palitos de churrasco). Através dessa atividade, identificamos as frutas que possuem maior 

aceitabilidade como a banana, e aquelas em que podemos trabalhar em atividades posteriores para que 

os alunos conheçam melhor e passem a experimentar, a fim de estimular o consumo de diferentes frutas 

para maior variedade de nutrientes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A extensão possibilita a formação do profissional, estimulando a habilidade de comunicação e união da 

teoria à prática através da realização de ações de educação nutricional para melhora da qualidade de 

vida da comunidade, além de contribuir para o contato interdisciplinar dos acadêmicos.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação 
alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 2012. 

CALDERÓN, A. I. et al. Educação superior: construindo a extensão universitária nas IES particulares. São 
Paulo: Xamã, 2007. 

CUNHA, Luana. A importância de uma alimentação adequada na infância. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Ibaiti,I 2014. 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

3
4

 

DANELON, M. A. S; DANELON, M. S; SILVA, M. V. Serviços de alimentação destinados ao público 
escolar: análise da convivência do Programa de 31 Alimentação Escolar e das cantinas. Rev. Segurança 
Alimentar e Nutricional,Campinas, v. 13, n. 1, p. 85-94, 2006.  

SANTOS, Deborah. A alimentação escolar como estratégia de educação alimentar e nutricional: Uma 
revisão de literatura. Universidade Federal de Pernambuco, Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Nutrição, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SUBMETIDOS À 

TERAPIAS AQUÁTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Grigoletto Althaus.  

COAUTORES: Thayla Renner e Milena Savaris. 

ORIENTADOR: Cleiton Chiamonti Bona. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é denominado pela Associação Americana de Psiquiatria, como 

um transtorno do neurodesenvolvimento. As alterações podem afetar a comunicação, interação social 

e o comportamento dos indivíduos. Há, um déficit na reciprocidade social, dificuldade em desenvolver, 

manter ou compreender relacionamento e ainda se faz necessário a presença de padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (APA, 2013). A abordagem terapêutica do 

indivíduo com TEA deve ser multidisciplinar, para beneficiar o desenvolvimento do potencial de cada 

pessoa, sua integração social e a qualidade de vida. (REZA, 2011).  Para melhorar a qualidade de vida de 

indivíduos autistas, sabe-se que os exercícios e treinamentos aquáticos estão sendo utilizados 

recentemente (PINKHAM, 2009). Com isso, o presente estudo tem como objetivo analisar o 

comportamento de crianças com TEA em um projeto de terapias aquáticas na UPF. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto de extensão Atividades Aquáticas para Pessoas com TEA (crianças de 3 a 12 anos) é realizado 

nas quartas-feiras ás 17:20 até 18:50 na piscina da Clínica de Fisioterapia da Universidade de Passo 

Fundo-UPF, as atividades são realizadas por um professor orientador e quatro estagiárias. As atividades 

proporcionam um desenvolvimento psicomotor, aprimorando habilidades motoras como equilíbrio, 

coordenação, resistência e domínio na água, envolvendo aspectos emocionais, além de buscar 

autonomia e independência para aprimorar a qualidade de vida tanto dentro quanto fora da água.  A 
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realização de atividades na água permite não somente uma intervenção motora, mas também acarreta 

em benefícios cognitivos, psicológicos, motivacionais e sociais.  

O projeto é de caráter extensionista e institucionalizado pela Universidade de Passo Fundo com parceria 

conveniada com a Escola de Autistas Olga Caetano Dias e acontece desde 2010 com fluxo contínuo de 

crianças e adolescentes. 

Para este estudo foram selecionados 14 crianças. Foi realizada uma entrevista com os pais ou 

responsáveis, inicialmente foram submetidos à aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e após responderam um questionário estruturado pelo professor orientador e 

estagiárias contendo 33 questões. A pesquisa se deu na recepção da piscina da Clínica Escola da 

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF, durante maio a junho de 2019. A análise dos dados 

se deu através de estatística descritiva, com frequência, percentual, média e desvio padrão em algumas 

variáveis. O estudo envolveu crianças e adolescentes dos 3 aos 12 anos de idade. 

Buscou-se desenvolver questões acerca do comportamento em geral dos indivíduos, no que diz respeito 

ao comportamento na escola todos os pais relataram melhora desde o início das atividades, associada 

à evolução na interação com colegas e amigos. Os entrevistados ainda notaram uma diminuição da 

ansiedade e estresse, melhora do afeto, aumento disposição, progresso na fala e expressão, além de 

que todos encontram-se mais pacientes e cooperativos após as intervenções na piscina térmica.  

Também nota-se melhora da disposição dos indivíduos.  

Em síntese, as atividades aquáticas realizadas no Projeto de Extensão Atividades Aquáticas para Pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista, tem impacto positivo no que diz respeito à melhora do 

comportamento das crianças atendidas.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto pode-se concluir que, as atividades aquáticas podem ser utilizadas como um método 

benéfico e seguro em crianças com TEA, pois nota-se uma melhora no comportamento no que diz 

respeito à diminuição da ansiedade e estresse, melhora do afeto, paciência, cooperação e disposição, 

além de ser um método lúdico para desenvolver estas questões. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). 

5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013. 

PINKHAM F. et al. An Aquatic Physical Therapy Program at a Pediatric Rehabilitation Hospital: A Case 

Series. Fisioterapia Pediátrica, v.21, n.1, p. 68-78, 2009. 

REZA M. Efectividade de las terapias conductuales em los transtornos del espectro autista. Madrid. 

Unidade de Evaluación de Tecnologias Sanitarias, 2011.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATUAÇÃO DO PET-SAÚDE/INTERDISCIPLINARIDADE EM 

ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS 

POR MEIO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Eduarda Grigoletto Althaus.  

COAUTORES: Bruna Tibolla Gallo,  Miriã Eloiza do Amaral, Mylena Soares Frey, Patricia Gomes, Camila 
Mesquita, Liliane Waihrich, Márcia Azeredo Mafalda, Maria Lucia dal Magro, Tatiana Both. 

ORIENTADOR: Maria Cristina Zanchim. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi criado pelo Ministério da Saúde 

em 2010 e tem como premissa a qualificação dos profissionais da saúde, em conjunto com a formação 

de estudantes de graduação da área da saúde em ações de práticas de iniciação ao trabalho. Em 2019, 

iniciou-se um novo grupo PET-Saúde no município de Passo Fundo/RS, coordenado pela Secretaria 

Municipal de Saúde em consonância com a UPF, tendo como eixo central a Educação Interprofissional 

em Saúde.  Com isso, uma das atividades propostas aos participantes do projeto, foi o Programa Saúde 

na Escola (PSE), que é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, voltado aos 

educandos da rede pública de ensino, sendo uma integração dos serviços de saúde com a educação por 

meio de uma articulação permanente. Neste contexto, este trabalho relata a experiência e atividades 

desenvolvidas pelos integrantes do PET-Saúde em escolas da rede pública do município por meio do 

PSE. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados para auxiliar na escolha das 

atividades a serem realizadas pelos integrantes. Com tais dados, elaborou-se um material de apoio para 

os profissionais da rede municipal de ensino, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das 
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atividades a serem realizadas pelos mesmos em seus cenários de prática, isto é,  junto aos alunos das 

escolas municipais. Este material foi constituído pela descrição de atividades com um roteiro a ser 

seguido e focou-se em 4 temas centrais: Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade 

infantil; Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; Promoção da cultura 

da paz, cidadania e direitos humanos; e Direito sexual e reprodutivo e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis - IST’s e AIDS. Os temas foram escolhidos a partir das 12 ações preconizadas 

pelo PSE (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Posteriormente, foi realizada uma visita à Escola Estadual de 

Ensino Fundamental (EEEF) Bela Vista, na localidade do distrito de Bela Vista e à Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Leão Nunes de Castro, na localidade do distrito Bom Recreio, ambas no 

interior do município de Passo Fundo/RS, para reconhecimento do local e a realização das atividades 

acima elencadas. Na EEEF Bela Vista realizou-se para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, um 

teatro sobre a prevenção e sintomas da dengue; e para alunos do quarto, quinto e sexto ano, uma 

apresentação em powerpoint abordando a temática alimentação saudável. Na oportunidade, expôs-se 

sobre a quantidade de açúcar contida nos alimentos, além de ser orientado sobre o papel da nutrição 

na prevenção de doenças crônicas como a obesidade, diabetes e doenças cardíacas. A partir das ações 

realizadas, constatou-se que as crianças e adolescentes receberam as informações de forma positiva. 

As crianças mostraram-se atentas ao teatro e no final ao serem questionadas sobre a dengue, seus 

sintomas e forma de prevenção, responderam as perguntas corretamente. Os alunos que assistiram a 

aula sobre a alimentação saudável, também participaram com questionamentos sobre o assunto, 

demonstrando ser este, um espaço para a promoção da saúde, que favorece a consciência para adoção 

de hábitos alimentares e modo de vida adequados. Já, na visita à EMEF Leão Nunes de Castro, as 

integrantes do projeto foram acompanhadas pela enfermeira da UBS Bom Recreio e neste local 

trabalhou-se com os alunos do quarto ano, fazendo-se uma abordagem sobre a dengue. Na 

oportunidade, também foram esclarecidos questionamentos realizados pelos alunos sobre métodos 

preventivos da doença e formas de contágio. Da mesma forma, recebeu-se um feedback positivo dos 

alunos referente à atividade realizada, evidenciando que a atuação dos integrantes do projeto PET-

Saúde Interprofissionalidade nas ações do PSE é de fato relevante para o fortalecimento do processo 

de educação em saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, conclui-se que a atuação do Projeto PET-Saúde trouxe grande aprendizado para os 

petianos, tutores, preceptores, coordenadores, professores da rede municipal de educação e 

principalmente para os alunos atendidos pelo PSE, além de se firmar como um importante instrumento 

de correlação entre a comunidade com os serviços públicos, visando levar informações a respeito da 

saúde e educação para a população para a construção do conhecimento e autocuidado. 

 

 

 

 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

3
9

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Saúde nas Escolas (PSE). 2009. Diponível em: 

http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/194-secretarias-112877938/secad-educacao-

continuada-223369541/14578-programa-saude-nas-escolas. Acesso em: 19 de setembro de 2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO PREVENÇÃO E MANEJO DOS 

DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Maiqueli Rigon e Dieissi Nava.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Lisiane L. Siqueira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

De acordo com ANDRADE (1997) o tratamento precoce é o princípio básico do controle das doenças, 

podendo curar ou estacionar seu processo evolutivo, evitando complicações e sequelas. Há evidências 

consideráveis que, quando prontamente tratados, muitos dos distúrbios da comunicação são 

interceptados. Esta ação pode, desde cedo, reduzir as chances de processos longos de reabilitação para 

retomada do desenvolvimento normal. 

O projeto tem como objetivo desenvolver e disseminar ações de prevenção, promoção e manejo dos 

distúrbios da comunicação e da alimentação, em diferentes instituições da comunidade, buscando 

promover a atuação profissional frente às necessidades da comunidade, em ações interdisciplinares, na 

cidadania e na função social. Visa promover a vivência e a prática profissional de discentes em contextos 

de diversas instituições. Atinge um público de todas as idades, pois atividades preventivas podem ser 

executadas em todos os momentos da vida. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os métodos estabelecidos pelo projeto são triagens com protocolos fonoaudiológicos para detecção 

das dificuldades das crianças; orientações e palestras para os profissionais e pais e por fim quando 

necessário realiza-se encaminhamentos para a clínica de fonoaudiologia na UPF ou outros profissionais 

quando necessário. 
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Com a necessidade de realização de atividades na forma remota utilizando tecnologias da informação, 

foi criado um perfil no instagram (@fonoexplicaa) em consonancia com os objetivos do projeto. Neste 

perfil as alunas integrantes do projeto desenvolvem conteúdos (textos, minivideos, tutoriais, fotos e 

animações) com atividades ou orientações que visam a prevenção dos distúrbios da comunicação 

(estimulação da linguagem, na recusa alimentar, retorno da respiração nasal dentre outros). A interação 

com as Escolas e pais continua de forma virtual, pois os conteúdos postados estão sendo utilizados pelos 

pais e professores e aplicados às crianças. Um ganho que o projeto teve nesse período é que a utilização 

das redes sociais ampliou o acesso e a interação não só com as escolas e pais vinculados, mas toda 

comunidade interessada. 

A curricularização da Extensão, mesmo de forma remota, segue em consonância com a proposta 

pedagógica descrita no PPC do curso, uma vez que os conteúdos criados para as postagens fazem parte 

da terapia fonoaudiológica e pode ser compartilhado com os acadêmicos da fonoaudiologia integrada 

a comunidade. Para os acadêmicos, tem sido uma ferramenta de aprendizado acerca da profissão, 

mediante o aprendizado e desenvolvimento de técnicas. Para a comunidade, oportuniza-se a interação 

com os acadêmicos, desmistificando conceitos dentro do conhecimento da fonoaudiologia.  Esta 

construção dinâmica de universidade, comunidade e estudantes, enriquece o processo de aprendizado 

dos alunos que vislumbram a prática profissional de forma aplicada, sendo útil tanto para quem está 

iniciando na graduação como alunos mais avançados que podem aplicar o conhecimento construído nas 

técnicas de terapia nos pacientes na clínicas de estágio. Este projeto atende todas as áreas da 

fonoaudiologia integrada às disciplinas de Fonoaudiologia Escolar, Saúde Coletiva, Estágio  de 

linguagem, Estágio de motricidade orofacial, Audiologia educacional, Estágio em voz dentre outras. 

No mês de julho foi realizado uma palestra para professores de educação infantil que foi ministrado 

pelas alunas extensionistas e mediado pela Profa. Lisiane Siqueira, tivemos 100 inscritos e presença de 

74 pessoas. 

Para atingir um maior número de pessoas iniciou-se a execução de lives que conta com a  participação 

de diversos profissionais que atuam na área infantil (psicólogo, pediatra, pedagogo, musicoterapeuta, 

pediatra, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros).  

Até o momento o perfil conta com 493 seguidores, foram realizados, um mini-curso, 5 lives, 125posts 

com muitas visualizações. Estamos recebendo devolutivas satisfatórias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com as ações realizadas pode-se atingir os objetivos propostos, tanto para a curricularização da 

extensão quanto para gerar conhecimentos essenciais para a comunidade acerca das causas e 

consequências dos distúrbios da comunicação e alimentação. Diante da repercussão positiva observada 

as ações serão continuadas para continuar difundindo o conhecimento para um maior número de 

pessoas, gerando com isso, a diminuição dos distúrbios da comunicação e alimentação e uma maior 

interação entre todos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  x ) Relato de Caso 

 

LINFOMA MULTICÊNTRICO ESTADIO V EM CANINO: 

ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Elisa de Oliveira Soares  

COAUTORES: Caroline Canova Cortese, Christian Tesser, Leila Costella, Jéssica Cristina Peretti, Thaisi 
Piazza, Tanise Policarpo Machado, Roberta Longhi, Bruno Webber Klaser, Marcio Machado Costa 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O linfoma é um tumor maligno de linfócitos que se origina nos órgãos linfoides (linfonodos, baço, timo 

e medula óssea), mas também pode ocorrer nos demais tecidos do organismo. É um dos tumores mais 

comuns em cães. O animal pode apresentar sinais como anorexia, caquexia, desidratação, ascite, palidez 

das mucosas e icterícia (WILCOCK; YAGER, 1989). O sinal clássico é o aumento dos linfonodos, 

inicialmente dos submandibulares, pré-escapulares e axilares, progredindo para linfadenomegalia 

generalizada (DALECK; DE NARDI, 2016), podendo ocorrer hepatomegalia e esplenomegalia, em 

consequência da infiltração neoplásica (MOULTON; HARVEY, 1990). Desconhece-se a etiologia do 

linfoma nos cães. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de linfoma estádio V em um canino, 

diagnosticado no Laboratório de Patologia Animal (LPA) da FAMV da UPF, caracterizando seus aspectos 

anatomopatológicos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um canino, macho castrado, sem raça definida, de 5 anos de idade, que apresentava perda progressiva 

de membros, perda de contração vesical, fezes amolecidas, ausência de propriocepção, porém com 

responsividade a estímulos dolorosos e prolapso de 3a pálpebra. Não foram constatadas alterações no 

exame de sangue e na laparotomia. A suspeita clínica era de botulismo e tétano. Foi realizada eutanásia 

com consentimento do tutor. O cadáver foi encaminhado ao LPA para realização de exame 

anatomopatológico. À necropsia, observou-se, ao exame externo, caquexia, palidez das mucosas, 

aumento de volume dos linfonodos, presença de sutura cirúrgica na região abdominal ventral e no saco 
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escrotal (laparoscopia e castração). Ao exame interno, constatou-se escassez de tecido adiposo e 

muscular, assim como do sangue. À abertura da cavidade abdominal, havia presença de líquido 

sanguinolento, diversos focos constituídos de massa de aspecto tumoral no omento, esplenomegalia, e 

presença de massa anormal de tecido no pâncreas. À abertura do intestino delgado, foram encontrados 

exemplares de Toxocara canis e massas anormais de tecido, além de espessamento da mucosa e 

hiperemia. No intestino grosso havia, também, presença de massa anormal de tecido, mucosa espessa 

e escura. O fígado apresentava hepatomegalia marcante e, aos cortes, presença de múltiplos focos de 

massas de aspecto tumoral. Os rins exibiam congestão. À abertura da cavidade torácica, constatou-se 

consolidação pulmonar e presença de diversos focos constituídos de massa de aspecto tumoral, 

presentes, também, no coração. Todos os linfonodos estavam aumentados, alguns medindo até 10 cm 

no maior eixo, e, aos cortes, evidenciavam massa de aspecto tumoral. Em todos os locais, as massas 

eram brancacentas e de consistência macia. Durante a necropsia, amostras de todos os órgãos foram 

coletadas. Na microscopia, com exceção do cérebro e cerebelo, todos os órgãos avaliados, incluindo 

meninges e medula óssea, apresentaram infiltração massiva por grandes células atípicas com contornos 

arredondados, estreita relação núcleo/citoplasma, pleomorfismo marcante (marcada anisocariose e 

cariomegalia), alto índice mitótico e, por vezes, presença de células multinucleadas. Além disso, o 

pulmão apresentava edema multifocal a coalescente moderado a acentuado e os linfonodos extensos 

focos de necrose tumoral. Esses achados permitiram obter o diagnóstico de linfoma multicêntrico 

estádio V. A forma multicêntrica é a mais comum nos cães, e os estádios iniciais podem ser 

assintomáticos. O sinal clássico é o aumento dos linfonodos que progridem para linfadenomegalia 

generalizada. Outros achados como hepatomegalia e esplenomegalia costumam ser observados 

(DALECK; DE NARDI, 2016), conforme observado no presente relato. Quanto ao estadiamento, os 

linfomas possuem 5 estádios.Os estádios III, IV e V são os mais frequentemente diagnosticados, pois os 

estádios iniciais são mais difíceis de serem percebidos pelos tutores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A necropsia e, principalmente, a histopatologia foram fundamentais na obtenção do diagnóstico 

preciso, além de possibilitarem descartar totalmente o diagnóstico presuntivo inicial. Assim, destaca-se 

a importância da patologia em medicina veterinária. 

 

REFERÊNCIAS: 

DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B.. Oncologia em cães e gatos. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. 746 p. 

MOULTON, J.E., HARVEY, J.W.. Tumors of the lymphoid and hematopoietic tissues In: MOULTON, J.E. 

Tumors in domestic animals, 3.ed. Califórnia: University of California, 1990, p.240-244. 

WILCOCK, B.P., YAGER, J.A.. The behavior of epidermotropic lymphoma in 25 dogs. Can Vet J, v.30, 

p.754-759, 1989. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  x ) Relato de Caso 

 

MASTOCITOMA CUTÂNEO METASTÁTICO EM BOLSA 

ESCROTAL DE CANINO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Elisa de Oliveira Soares  

COAUTORES: Caroline Canova Cortese, Christian Tesser, Leila Costella, Jéssica Cristina Peretti, Thaisi 
Piazza, Tanise Policarpo Machado, Roberta Longhi, Bruno Webber Klaser, Marcio Machado Costa 

ORIENTADOR: Adriana Costa da Motta 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O mastocitoma é um dos principais neoplasmas malignos que acomete os cães, até 21% das neoplasias 

cutâneas (KIUPEL, 2016). Pode afetar qualquer órgão, caracteriza-se pela proliferação e infiltração de 

mastócitos (PATNAIK et al, 1984). Sua classificação é realizada pelo sistema de graduação proposto por 

Patnaik, onde o grau I se dá pela presença de núcleos redondos e cromatina condensada; o grau II por 

núcleos hipercromáticos, aumento de tamanho e baixo índice mitótico; e o grau III por núcleos 

vesiculosos com um ou mais nucléolos e um índice mitótico elevado (PATNAIK et al, 1984). E, também, 

pelo sistema de Kiupel, pelo número de figuras mitóticas, presença de cariomegalia, células 

multinucleadas e núcleos bizarros (KIUPEL, 2016). O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso 

de mastocitoma cutâneo metastático grau II (Patnaik)/alto grau (Kiupel) na bolsa escrotal de um cão, 

diagnosticado no Laboratório de Patologia Animal (LPA) da FAMV da UPF, caracterizando seus aspectos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi encaminhado ao LPA, proveniente de um canino, macho, sem raça definida, com 12 anos de idade, 

a bolsa escrotal, com testículos, linfonodos inguinais esquerdo e direito, e linfonodo ilíaco esquerdo, 

para realização de exame anatomopatológico. Durante o exame clínico, foi relatado que há 3 meses 

houve crescimento de nódulo na bolsa escrotal formando uma ferida ulcerada com sangramento. Além 

deste, havia também outros nódulos menores na pele. Foi realizado hemograma e exame bioquímico. 

Nestes, a única alteração foi aumento dos neutrófilos segmentados. À ultrassonografia revelou 
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aumento dos linfonodos ilíacos e inguinais, parênquima heterogêneo, com vascularização em rede, 

sugerindo processo neoplásico. O exame citológico foi sugestivo de mastocitoma. Na macroscopia, a 

bolsa escrotal se encontrava aderida aos testículos, formando uma massa única, com formato 

indefinido, superfície irregular e ulcerada, de consistência macia a firme, medindo que media 7 x 6,2 x 

7,5 cm. Aos cortes, era heterogênea, com áreas sólidas e brancacentas intercaladas com áreas 

hemorrágicas. O linfonodo ilíaco esquerdo, media 4,4 x 2 x 1,4 cm e, aos cortes, apresentava focos 

brancacentos. O linfonodo inguinal esquerdo, media 5,1 x 5,5 x 2,5 cm e, aos cortes, exibia focos 

brancacentos. O linfonodo inguinal direito, media 6x3x4,5 cm e, aos cortes, continha focos 

brancacentos. Amostras foram coletadas e fixadas em formalina a 10% para processamento e coradas 

pela hematoxilina e eosina (HE). O exame histopatológico da bolsa escrotal e dos testículos, revelou a 

presença de massa densamente celular, constituída de proliferação de mastócitos atípicos, dispostos 

em cordões, localizados em derme superficial e profunda, invadindo o subcutâneo e tecido muscular 

subjacente. As células possuíam contorno arredondado, citoplasma amplo e altamente granular e 

núcleo com cromatina grosseiramente pontilhada. O pleomorfismo era marcado, com cariomegalia e 

células binucleadas. Notou-se ainda, marcada colagenólise, esparsos eosinófilos e hemorragia 

multifocal moderada. Esses achados permitiram a classificação de mastocitoma cutâneo de grau II 

(Patnaik) e alto grau (Kiupel). Os linfonodos analisados apresentavam metástase. Aproximadamente 

50% dos mastocitomas cutâneos localizam¬-se no tronco e nas regiões perineal, genital e inguinal 

(DALEK; DE NARDI, 2016). Acometem principalmente animais de meia-idade e o prognóstico depende 

da localização, número de tumores e presença de úlceras. Os mastocitomas localizados no escroto, são 

mais agressivos e geram sobrevida mais curta (DALEK; DE NARDI, 2016). O diagnóstico é estabelecido 

através de citopatológico e histopatológico, associados aos sinais clínicos (DALEK; DE NADI, 2016). No 

presente caso, o cito e o histopatológico permitiram obter o diagnóstico de mastocitoma descartando 

a possibilidade de tumor de origem testicular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Destaca-se a importância do exame histopatológico, de encaminhar amostras para laboratório de 

patologia no intuito de obter diagnóstico definitivo. Na maioria dos casos, como no presente relato, é 

fundamental a graduação do neoplasma, devido a sua grande importância como fator prognóstico e na 

definição da abordagem terapêutica.  

 

REFERÊNCIAS: 

DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016., p. 955 -  

KIUPEL, M. Mast Cells Tumors in MEUTEN, J.D. (ed.) Tumors of domestic animals, 2016. 4ed., p. 176-

202. 2016. 
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PATNAIK A.K., EHLER W.J. MacEWEN E.G.. Canine cutaneous mast cell tumour: morphologic grading and 

survival time in 83 dogs. Vet Pathol 21: 469-474, 1984. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VISÃO DE UM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO DIABÉTICO 

NO  ACAMPAMENTO DA CRIANÇA COM DIABETES 

 

AUTOR PRINCIPAL: ERIKSON PEREIRA DATSCH  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: MONICA KRAHL. 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO- UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Acampamento da Criança com Diabetes foi criado em 2014 e desde então foi evoluindo e se 

tornou referência e fundamental quanto ao cuidado e manejo do tratamento  da criança com diabetes 

. O projeto visa auxiliar e mostrar para as famílias e as crianças  que é possível  conviver com a patologia 

de forma que a criança possa ter uma vida normal, apostando na multidisciplinaridade e tendo  

profissionais que também são  DM1, dentre estes temos um farmacêutico, um médico e uma  

nutricionista. Com intuito de trocar experiências e motivar estas crianças que elas podem ter a profissão 

que almejam e que não é essa patologia que vai atrapalhar seus sonhos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O DM1 é uma doença crônica autoimune que necessita de constante monitoração e aplicações de 

insulina, a diabetes ainda é vista como um monstro,principalmente quando se trata de crianças, a partir 

deste cenário o  acampamento trás vivências únicas e essenciais entre nós profissionais  da saúde com 

DM1  e as crianças. Esta convivência é de extrema importância pois dessa forma podemos compartilhar 

nossos medos, traumas, dúvidas, conquistas e mostrar para eles  que somos pessoas normais, mas que 

precisamos de alguns cuidados para que possamos viver bem.  

Podemos perceber que lá as crianças conseguem ser extremamente felizes pois o acampamento se 

torna uma comunidade onde somos todos iguais, onde o preconceito não existe, onde  hipoglicemia é 
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normal, onde um cuida do outro, onde medir a glicemia é coisa simples. Lá as crianças têm uma rotina 

que ensina como conviver de maneira harmoniosa com a doença. 

Eu me senti muito bem pois através das vivências que eles me passaram pude relembrar todos os 

obstáculos que a doença me trouxe e que me deixaram sequelas, que eu poderia ter evitado e que no 

meu tempo de crianca nao se sabia muito, lá eu aprendi ao mesmo tempo que ensinei e .pude sentir na 

pele como este projeto muda a vida de uma criança e de uma família. 

Dentro do projeto como farmacêutico podemos  orientar quanto ao uso de insulina, locais de aplicação, 

armazenamento correto das insulinas, interações com outros medicamentos, efeitos adversos.Através 

de palestras, brincadeiras e conversas com crianças, adolescentes e  familiares. 

Pude perceber alguns erros referentes ao tratamento como má conservação e armazenamento de 

insulina , doses em excesso que ocasionaram hipoglicemia, falta de informação da família. 

O acompanhamento e o tratamento do DM1 é muito importante para que se possa ter uma vida 

tranquila, saudável  evitando possíveis sequelas, a convivência dos  profissionais junto com as crianças 

estimulam o aprendizado e o cuidado que devem ter, além de estimular a  persistência e a luta  pelos 

seu sonhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Concluo este relato com a certeza de que o projeto acampamento da criança com diabetes não muda 

somente a vida das crianças e da família e sim a vida de todos nós. 

 

REFERÊNCIAS: 

INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES. Disponível em: <https://www.icdrs.org.br/>. Acesso em: 20 

ago. 2020. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Dispoível em: <https://www.cff.org.br/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E IMPACTO DA MIGRÂNEA 

(ENXAQUECA) VESTIBULAR EM ADOLESCENTES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francesco Enrico Cozer Piassa  

COAUTORES: Amanda Barboza da Silveira, Chanandra Wiggers Cesconetto, Eduardo Gracioli, João 
Vitor Barcellos Zin, Pablo Biavatti Cavedon, Tomás Zanetti Milani, Vicente Oliviecki Mecca, Victor 
Francisco Moreira Bagatini, Yasmynni Weis Escher. 

ORIENTADOR: Cassiano Mateus Forcelini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A migrânea (enxaqueca) é um tipo de cefaleia primária recorrente que se manifesta com crises de dor 

de cabeça e sintomas associados. É reconhecido que a sua frequência aumenta durante o período de 

crescimento, atingindo até 10% das crianças e 28% dos adolescentes (HERSHEY, 2005). Além da dor de 

cabeça, outros sintomas costumam acompanhar as crises de migrânea, como fotofobia, fonofobia, 

náuseas e vômitos, os quais entram dentro dos critérios de classificação da doença (OLESEN et al., 2013). 

Na infância, a vertigem está classicamente associada à migrânea, porém desconhece-se a prevalência e 

o impacto da migrânea vestibular entre os adolescentes. Assim, o presente estudo buscou avaliar a 

prevalência de vertigem e migrânea vestibular em adolescentes (12 a 18 anos) com migrânea e avaliar 

fatores associados.        

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizou-se um estudo observacional do tipo transversal, delineado com o objetivo de avaliar a 

prevalência de vertigem e migrânea vestibular em adolescentes (12 a 18 anos) com migrânea e avaliar 

fatores relacionados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade de Passo 

Fundo (parecer 3.414.395, de 26 de Junho de 2019) e foi conduzido no Instituto de Neurologia e 

Neurocirurgia de Passo Fundo. Os adolescentes, acompanhados de familiares, que procuraram 

atendimento ambulatorial por conta de dor de cabeça e que tiveram estabelecido o diagnóstico de 
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migrânea sem aura foram convidados, mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aplicado 

aos pais/responsáveis e Termo de Assentimento destinado aos pacientes, a responder a um 

questionário sobre informações demográficas e clínicas pertinentes à doença e para avaliar a frequência 

e características de vertigem e de migrânea vestibular. Amostra total de 20 pacientes foram recrutados 

consecutivamente de agosto de 2019 a agosto de 2020. Não houve recusa à participação no estudo. Os 

dados foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 16.0. 

(SPSS Inc, Chicago, IL, EUA) para a análise de dados. O valor de P indicado como significante foi de < 

0.05. Variáveis qualitativas foram expressas em números absolutos e porcentagem, enquanto as 

quantitativas em média e desvio-padrão, por apresentarem distribuição normal.    

Como esperado para estudos com migrânea na adolescência e vida adulta, a maioria dos pacientes (n = 

15; 75%) eram do sexo feminino. Dezessete (85%) pacientes eram caucasianos. As médias das variáveis 

foram: idade 13,9 ± 2,4 anos; índice de massa corporal (IMC) 21,0 ± 2,8 Kg/m2; números de dias com 

cefaleia por mês 10,7 ± 8,9; intensidade da cefaleia na escala analógica de dor (0-10) 6,0 ± 1,6; duração 

da doença (migrânea) desde o início de suas manifestações 3,0 ± 2,5 anos; escore na escala de 

incapacidade de cefaleia para a população pediátrica (PedMIDAS) 36,8 ± 29,8. Apenas cinco pacientes 

(25%) preencheram critérios para migrânea vestibular, enquanto 4 outros (20%) referiram ocorrência 

de vertigens sem fechar diagnóstico para migrânea vestibular, perfazendo 9 pacientes (45%) com 

alguma manifestação vertiginosa.  

Comparando as variáveis quantitativas entre os grupos com e sem migrânea vestibular, com e sem 

vertigem isolada sem preencher critérios para migrânea vestibular e abarcando ambas as condições 

(com e sem), apenas o IMC mostrou diferença significativa, sendo maior nos adolescentes com migrânea 

vestibular em relação aos que não a tinham (23,9 ± 2,7 vs. 19,7 ± 1,7  Kg/m2; p=0,007).      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo é importante dada à lacuna de dados sobre migrânea vestibular em adolescentes. Sabe-se que 

o IMC é maior naqueles com migrânea vestibular, e que a obesidade é fator de risco para cronificação 

da doença (BIGAL, 2007). Possivelmente as manifestações vestibulares da migrânea possam ser um 

marcador desse processo de cronificação ligado ao maior IMC, teoria a ser analisada em novos estudos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Bigal, Marcelo E. Body Mass Index and Episodic Headaches. Archives of internal medicine, v. 167, n. 18, 

p. 1964–1970, 2007. 

Hershey, Andrew D. What is the impact, prevalence, disability, and quality of life of pediatric headache? 

Current Pain and Headache Reports, v. 9, n. 5, p. 341–344, 2005. 

Olesen, Jes; BES, André; KUNKEL, Robert; et al. The International Classification of Headache Disorders, 

3rd edition (beta version). Cephalalgia, v. 33, n. 9, p. 629–808, 2013.       
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DE MEDICINA EM 

PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE ANATOMIA HUMANA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francesco Enrico Cozer Piassa  

COAUTORES: Ian Braga Saraiva, Nathalia Beck Corrêa 

ORIENTADOR: Gustavo Graeff Kura 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A anatomia, definida como a ciência que estuda a estrutura dos seres orgânicos através da dissecação, 

tem sua origem datada de 3400 A.C, porém foi somente com Herófilo 300 A.C que passou a ganhar 

caráter científico, tornando-se essencial para os profissionais da área da saúde. Com a percepção da 

carência de conhecimento básico em anatomia com o qual os alunos chegavam à graduação, o projeto 

de extensão Anatomia Humana, da Universidade de Passo Fundo, objetiva democratizar o 

conhecimento, oportunizando um espaço de aprendizado dentro da Morfologia a alunos do Ensino 

Médio. De modo geral, essa oportunidade significa dar condições a esses alunos de aprimorar a noção 

básica sobre anatomia e despertar nesses adolescentes o interesse na área da saúde. Com base nisso, 

esse relato busca demonstrar a importância que esse projeto adquiriu na comunidade a partir do 

feedback desses alunos que, ao fim da experiência, passaram a ter outra visão acerca dessa área do 

conhecimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Como alunos de Medicina, o interesse pela Anatomia surgiu desde o início do curso. A disciplina, rica 

em conteúdos e detalhes, é de grande importância na formação médica, sendo que com a conclusão da 

matéria, nosso interesse pela área não cessou. Dessa forma, buscamos meios extracurriculares a fim de 

manter contato com a anatomia. Um desses meios foi através do projeto de extensão Anatomia 

Humana. 
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O projeto tem como objetivo trazer grupos escolares do ensino médio (EM) para dentro da morfologia, 

onde os alunos dessas escolas são ensinados por alunos da área da saúde o conhecimento básico da 

Anatomia ministrada na universidade, com apresentações teóricas e exibição prática das peças 

anatômicas. Buscamos ensinar desde detalhes sobre órgãos específicos até uma visão geral sobre o 

organismo como um todo, sempre relacionando com situações do cotidiano de uma maneira didática e 

lúdica, pois este entrelaço capta a atenção dos ouvintes e torna a experiência mais proveitosa e 

agradável. 

Em nossa experiência, o conhecimento dos estudantes era altamente variável entre instituições e entre 

série escolar. Notamos havia grande discrepância entre diferentes escolas: haviam turmas muito mais 

elucidadas em relação aos assuntos abordados, evidenciando a heterogeneidade dos futuros 

vestibulandos na sua oportunidade de estudo.  

Em contrapartida, apesar das diferenças de conhecimento de base, o interesse dos estudantes pelos 

assuntos ministrados era grande e muito similar em todos os grupos de visita, pois possuíam muitas 

perguntas e assistiam à exibição com afinco. Além dos discentes, os professores das escolas também 

acabavam participando da dinâmica durante as visitas, principalmente, revisando conteúdos teóricos já 

ensinados durante o ano letivo e, assim, contribuindo com a fixação dessa matéria por meio da 

experiência prática. 

Importante ressaltar que não ajudávamos a desmistificar somente a anatomia. Os mais assíduos e 

ansiosos para buscar um curso superior tinham muitos questionamentos em relação ao ambiente 

acadêmico propriamente dito. Sendo assim, contávamos a eles, não somente sobre o conteúdo 

científico, mas também sobre o cotidiano de um acadêmico universitário  

Ao término de cada visitação, recebíamos o feedback dos alunos por meio de um questionário, ficando 

evidente a importância que a visita teve na vida desses alunos. Enquanto em alguns despertava um 

interesse inicial em buscar uma formação universitária, outros tinham devido interesse reforçado 

dentro dos seus ideais, sendo que, de modo geral, a maioria aproveitava bem a experiência relatando 

ter o anseio em retornar para aprender mais. 

Vale ressaltar que toda visitação era feita de maneira ética com tratamento adequado dos cadavéres, 

visando a sensibilização dos estudantes em relação ao uso do corpo humano como peça de ensino. 

Todos os cadáveres utilizados foram adquiridos seguindo leis vigentes sobre o assunto, como a Lei N° 

8.501, de 30 de Novembro de 1992.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da nossa experiência percebemos a importância que este projeto adquiriu no contexto 

educativo da comunidade, aproximando os alunos da região de Passo Fundo ao ambiente que poderão 

estar inseridos em um futuro próximo, e abrindo novas possibilidades em suas mentes.  É evidente a 

necessidade de ideias semelhantes serem colocadas em prática nas outras áreas da universidade. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COBERTURAS PARA PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO 

FACIAIS EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francielly Vieira de Carvalho  

COAUTORES: Giulia Krein da Silva, Daianne Caroline Tomasi, Hérique dos Santos, Adriele Carla Prigol e 
Sibéli Castelani dos Santos 

ORIENTADOR: Thaís Dresch Eberhardt 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento de lesão por pressão (LP) facial é uma das principais complicações do uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) nos profissionais de saúde, durante a pandemia do COVID-

19. Com o objetivo de minimizar o risco de ocorrência destas lesões, são recomendados alguns cuidados 

com a pele, destacando-se o uso de coberturas para a prevenção de LP, sob as máscaras cirúrgicas ou 

N95 (RAMALHO; FREITAS; NOGUEIRA, 2020). Tem-se como objetivo identificar quais coberturas são 

recomendados para a prevenção de LP faciais devido ao uso de EPIs durante a pandemia de COVID-19 

em profissionais da saúde.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Para a construção da 

questão de revisão, utilizou-se a estratégia PICO (Population, Intervention, Comparison and Outcome) 

(SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). Assim, esta revisão foi realizada para responder à seguinte questão 

de revisão: Em profissionais da saúde (P) quais coberturas (I) são recomendados para a prevenção de 

lesões por pressão faciais devido ao uso de equipamentos de proteção individual durante a pandemia 

de COVID-19 (O)? Os termos utilizados nas buscas foram extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), sendo incluídos: lesão por pressão, equipamento de 

proteção individual, dispositivo médico e infecções por coronavírus, bem como seus seus sinônimos. A 
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busca foi realizada em agosto de 2020, na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e PubMed. Foram 

identificados 120 publicações, das quais 12 estavam duplicados, 102 não responderam à pergunta de 

revisão, uma estava publicada somente em chinês; sendo incluídos cinco artigos. Uma abordagem 

seletiva para extração de dados foi empregada nesta pesquisa. A qualidade da literatura incluída nesta 

revisão não foi priorizada, mas foi avaliada de acordo com o nível de evidência (NE) (MELNYK; FINEOUT-

OVERHOLT, 2011). Todas as publicações incluídas foram publicadas em 2020, com origem em diversos 

países, sendo uma (20,0%) das publicações brasileira. No que se refere ao tipo de estudo, três (60,0%) 

são cartas ao editor ou comentários, um (20,0%) editorial e um (20,0%) estudo de coorte. As publicações 

recomendam, para prevenção de LP faciais devido ao uso de EPI, aplicar uma cobertura profilática como 

interface entre a pele e a área de fixação da máscara, atentando para a adequada vedação (RAMALHO; 

FREITAS; NOGUEIRA, 2020; SMART et al, 2020). As seguintes coberturas são recomendadas: curativo 

com silicone (NE=4), espuma de poliuretano fina (NE=7), filme transparente (NE=7) ou placas de 

hidrocoloide extrafino (NE=7). Identificou-se que as produções acerca da temática, além de escassas, 

possuem um baixo nível de evidência, sendo apenas uma das publicações um artigo original. Os 

profissionais de saúde devem procurar fundamentar suas decisões em sua prática diária, para tanto, é 

necessário que as pesquisas gerem achados com forte nível de evidência, no sentido de permitir uma 

prática clínica segura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificou-se que as produções acerca das coberturas recomendados para a prevenção de LP faciais 

devido ao uso de EPIs durante a pandemia de COVID-19 em profissionais da saúde ainda é escassa e 

com baixo nível de evidência, sendo recomendado o uso de curativo com silicone (NE=4). Sugere-se a 

realização de estudos, especialmente com desenho experimental. 

 

REFERÊNCIAS: 

MELNYK,B.M.;FINEOUT-OVERHOLT,E. Evidence-based practice in nursing and healthcare: a guide to 
best practice. Philadelphia: Lippincott Willians & Wilkins,2011. 

RAMALHO,A.O.;FREITAS,P.S.S. Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico nos profissionais de 
saúde em época de pandemia. Estima,v.18,e0120,2020. 

SANTOS,C.M.C.;PIMENTA,C.A.M.;NOBRE,M.R.C. A estratégia PICO para a construção da pergunta de 
pesquisa e busca de evidências. Rev Latino-am Enfermagem,v.15,n.3, 2007. 

SMART,H. et al.Preventing Facial Pressure Injury for Health Care Providers Adhering to COVID-19 
Personal Protective Equipment Requirements. Adv Skin Wound Care, 2020. 

WHITTEMORE,R.;KNAFL,K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs,v.52,n.5,p.546-
53,2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (   ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

STREPTOCCOCUS GALLOLYTICUS ISOLADO EM DOADOR DE 

PLAQUETAFÉRESE - RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francisco Costa Beber Lemanski 

COAUTORES: Anna Laura Duro Barp, Gabriela Kohl Hammacher, Cristine Moratelli Wink, Ana Paula 
Voloski, Jaqueline Palaoro 

ORIENTADOR: Cristiane Rodrigues de Araújo. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Streptococcus gallolyticus é uma subespécie do complexo bacteriano Streptococcus bovis (S. bovis). É 

encontrada na microbiota do trato gastrointestinal em cerca de 2,5 a 15% dos indivíduos saudáveis, 

porém, sua presença no sangue não é algo usual e indica um processo patológico. S. bovis tipo I é uma 

bactéria oportunista e pode causar diversas doenças em humanos, como endocardite, septicemia e 

meningite. Além disso, vários estudos apontam para sua correlação com neoplasias colônicas, embora 

a fisiopatologia da associação não seja totalmente clara. Assim, ao ser identificada infecção ativa pela 

bactéria, bacteremia, o médico responsável pelo caso fica responsável por conduzir corretamente o 

paciente e iniciar uma investigação para descartar patologias relacionadas a esse microrganismo. Neste 

artigo, relatamos um caso de bacteremia por S. bovis detectado em um paciente após uma aférese de 

doação de plaquetas ocorrida em um hospital terciário do Sul do Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Apresentação do caso: Doador de aférese de repetição, masculino, 61 anos, realizou doação voluntária 

de plaquetas por aférese, sem intercorrências. Na avaliação microbiológica do hemocomponente, 24 

horas após a coleta, utilizando o sistema de detecção microbiana BACT/ALERT®, foi observada 

positividade nos frascos aeróbio e anaeróbio. Na identificação bacteriana, foi isolado o microrganismo 

Streptococcus gallolyticus. Após confirmação do resultado da cultura, o componente foi descartado e o 

doador foi contatado para retornar ao serviço para investigação. Ao exame clínico, o doador 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

5
8

 

encontrava-se assintomático, negou histórico pessoal de neoplasias e relatou nunca ter realizado 

colonoscopia. Referiu histórico familiar paterno positivo para adenocarcinoma de cólon. Foi coletada 

nova hemocultura, que retornou negativa, e foi solicitada colonoscopia. Na colonoscopia foi 

evidenciada estrutura polipóide pediculada em cólon ascendente, tendo sido realizado polipectomia 

com alça diatérmica. Em cólon descendente, outras duas estruturas polipóides pediculadas foram 

visualizadas. Os demais segmentos colônicos estavam inalterados. No anatomopatológico da amostra 

coletada, foi evidenciado adenoma tubular com displasia de baixo grau.  

Discussão: Streptococcus gallolyticus é uma subespécie de bactéria pertencente ao complexo 

Streptococcus bovis e, frequentemente, está presente na microbiota intestinal dos seres humanos. Esse 

microrganismo tem sido associado com endocardite e lesões colorretais. Lee et. al., 2013 detectou, em 

um período de 14 anos, 16 doadores assintomáticos com cultura positiva para Streptococcus bovis, e 

também verificou forte correlação entre esta bactéria e carcinoma de cólon e adenoma. Neste caso, o 

concentrado de plaquetas por aférese não foi transfundido em nenhum paciente devido ao resultado 

positivo na avaliação microbiológica, evitando assim a possibilidade de uma reação transfusional. Chang 

et.al., 2004 relatou um caso de choque séptico após transfusão de um concentrado de plaquetas 

contaminado com Streptococcus bovis, assim como Niger et. al., 2014 também reportou um caso de 

reação transfusional devido à um concentrado de plaquetas contaminado com Streptococcus 

gallolyticus. A contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas é a complicação infecciosa mais 

comum relacionada à transfusão, o risco de sepse após transfusão de plaquetas é de aproximadamente 

1:50.000 e representa uma importante causa de morbidade e mortalidade na medicina transfusional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este caso reforça a importância da avaliação microbiológica dos concentrados de plaquetas e de 

medidas para limitar o risco de contaminação bacteriana no contexto da segurança transfusional. Ainda, 

fica evidente a importância do rastreio de alterações intestinais na presença de S. gallolyticus em 

hemocultura, pois o diagnóstico e intervenção precoce reduzem a mortalidade no câncer colorretal. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Chang AH, Kirsch CM, Mobashery N, Johnson N, Levitt LJ. Streptococcus bovis septic shock due to 

contaminated transfused platelets. American journal of hematology. Novembro de 2004. Volume 77, 

edição 3. Páginas 282-286. 

- Lee CK, Chan HM, Ho PL, et al. Long-term clinical outcomes after Streptococcus bovis isolation in 

asymptomatic blood donors in Hong Kong. Transfusion. Outubro de 2013. Volume 53, edição 10. Páginas 

2207-2210. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROJETO 

FAZENDO A LIÇÃO DE CASA/ICB COMO UMA AÇÃO 

CONTÍNUA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Fernandes Brambilla.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Carla Denise Tedesco. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As mudanças no hábito de consumo e o descarte incorreto dos resíduos trazem prejuízos para a 

humanidade e meio ambiente. O Projeto Fazendo a Lição de Casa vem trabalhando com a sensibilização 

da comunidade acadêmica da UPF desde 2010, envolvendo diversos cursos e unidades acadêmicas, 

desenvolvendo ações reflexivas e orientativas sobre a separação dos resíduos sólidos gerados no 

campus e seu destino. A ação  está em consonância com as políticas de Responsabilidade Social da UPF 

com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Art. 27, Lei 12.305/2010, em que  pessoas, física ou 

jurídica, são responsáveis pelos resíduos que produzem. A partir do projeto, notamos a necessidade da 

ação contínuada deste processo de educação socioambiental, aparentemente por desconhecimento 

das formas corretas de segregação de resíduos. Propomos neste resumo, realizar uma breve reflexão 

teórica sobre  processos de educação ambiental  na perspectiva do aprendizado sobre a separação de 

resíduos.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, Art. 2º, a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal. Assim, o Projeto Fazendo a Lição de Casa, da Universidade de Passo Fundo, vem desenvolvendo  
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ações de sensibilização na comunidade acadêmica há 10 anos, através de visitas em salas de aula 

comissionando alunos e professores, realização de diagnósticos, confecção de lixeiras diferenciadas, 

elaboração de painéis auto explicativos e participação em eventos acadêmicos. Porém, percebemos que 

muitos na comunidade acadêmica não possuem conhecimento algum sobre a segregação adequada de 

resíduos e sobre o que acontece no final do ciclo da cadeia do “lixo”, realizando o descarte incorreto,  

diminuindo a qualidade dos materiais reciclados reduzindo a renda dos grupos de recicladores, que 

vivem deste trabalho. Sendo esta a importância da educação ambiental:  um processo contínuo para a 

construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (Art. 1º Lei 9.795/1999 Política Nacional de Educação Ambiental).  

Para Guimarães (2003) “a educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, iniciando 

em nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal”. Se o 

indivíduo for relembrado ocasionalmente dos efeitos positivos que a segregação correta de resíduos 

surte no meio ambiente, e tornar esta cultura um hábito, consequentemente este não esquecerá de 

realizar estas ações e por sua vez, sensibilizar as outras pessoas a sua volta para que façam o mesmo, 

assim fazendo com que o projeto atinja um maior número de indivíduos. Segundo Mousinho (2003), a 

educação ambiental é um processo que tem como objetivo despertar na população a preocupação para 

a questão ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o 

enfrentamento das questões ambientais e sociais, assumindo a crise ambiental como uma questão ética 

e política. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esta reflexão nos levou a reiterar necessidade da educação ambiental como um processo contínuo,  pois 

percebemos que há desconhecimento da separação e há necessidade de sensibilização a respeito da 

segregação correta de resíduos pela comunidade acadêmica. O projeto além da ação de informar, deve 

continuar buscando estratégias para  desafiar a mudança de hábito das pessoas,  na instituição e na a 

sociedade, reforçando assim a responsabilidade social da UPF.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº. 10.305, de 02 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

BRASIL. Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conceitos de educação ambiental. 

DALMOLIN, B.; MORETTO, C. (Orgs.). Política de responsabilidade social 2013/2016. Passo Fundo: 

Universidade de Passo Fundo, 2014. 

GUIMARÃES, M. Educação ambiental: no consenso um embate? 3ª Ed. Campinas: Papirus, 2005.  
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MOUSINHO, P. Glossário. In: Trigueiro, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 

2003. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DE DIFERENTES METODOLOGIAS NO ENSINO DE 

FUNGOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriel Antônio Iorczeski  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O conteúdo sobre fungos na educação básica é abordado no 7º ano do Ensino Fundamental na disciplina 

de Ciências e no 2º ano do Ensino Médio na disciplina de Biologia. Entretanto, nota-se que em ambos 

os níveis de ensino o assunto é abordado de maneira muito superficial, principalmente quando os 

recursos utilizados em sala de aula se restringem apenas ao livro didático. Por ser um conteúdo 

complexo, com muitos termos difíceis e pela dificuldade dos estudantes perceberem esses organismos 

em seu cotidiano, principalmente os fungos microscópicos. A presente pesquisa busca trazer uma 

reflexão sobre a necessidade de pensar em diferentes metodologias em sala de aula para que facilitem 

o ensino-aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica. A coleta de dados ocorreu em artigos 

científicos e livros disponíveis em plataformas on-line disponibilizadas pela UPF e impressos. Ao longo 

do trabalho, percebemos que a utilização de livros didáticos na educação básica é uma ferramenta 

importante no processo de ensino-aprendizagem, contudo, há grandes dificuldades por parte dos 

professores e alunos, que acabam tornando o livro didático um mero “meio de memorização de 

conteúdos que parecem distantes da vida dos sujeitos” (SILVA et al., 2019, p. 433). Associado a isso, os 

livros didáticos podem possuir problemas como erros conceituais, abordagem precária de certos 

assuntos, assim como a presença de informações, classificações e terminologias ultrapassadas. 

Portanto, deve-se sempre buscar informações em outras fontes como artigos de revistas científicas ou 
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outros livros sobre o assunto. Como o conteúdo relacionados aos fungos é complexo, principalmente 

por não estarem muitas vezes presentes no cotidiano dos alunos, “estudá-los, exige estratégias de ação 

por parte dos professores, e uma das estratégias que o docente pode abordar dentro da sala de aula, 

são as aulas teóricas vinculadas às atividades práticas” (FERREIRA; FERREIRA, 2017, p. 3,).  

Diversos autores trazem diferentes propostas de metodologias que podem ser aplicadas no ensino de 

fungos, como por exemplo o uso de jogos didáticos.  Para Oliveira e colaboradores os jogos didáticos se 

constituem em “ferramentas que contribuem no processo de ensino e aprendizagem, pois facilitam a 

assimilação de conteúdos de forma dinâmica e interativa, além de serem capazes de estimular as 

relações interpessoais no ambiente de aprendizagem” (2019, p. 1). Já as autoras Brasil, Briccia e Sedano 

(2019, p. 3) trazem como proposta a criação de atividades experimentais em sala de aula que utilizem 

de situações-problema como uma alternativa que pode possibilitar “aos alunos a reflexão para ir em 

busca da resolução do problema, despertando a sua potencialidade, para que eles construam sua visão 

de mundo”.  

Utilizando-se dessas diferentes metodologias as aulas sobre fungos ficam mais dinâmicas, possibilitando 

que esses organismos sejam explorados de maneira mais aprofundada e evidenciando-se para os alunos 

as relações estabelecidas entre eles e esses organismos. Explora-se portanto as relações positivas, como 

os fungos utilizados na alimentação ou seu papel nos ecossistemas como decompositores de matéria 

orgânica, e as relações negativas presentes nas doenças como micoses e a deterioração de alimentos e 

estruturas das casas. Dessa forma o estudo sobre fungos não fica detido apenas em meros conceitos e 

um vocabulário complicado, criando-se assim uma ligação mais próxima entre o aluno e esses 

organismos, tornando o processo de ensino-aprendizagem desse grupo de seres vivos mais satisfatório. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo sobre os fungos nas escolas demonstra-se muito simplificado quando comparado às grandes 

áreas da Biologia, como a Zoologia e a Botânica. Portanto, através das diferentes metodologias 

apresentadas neste trabalho, evidencia-se as diferentes possibilidades que podem enriquecer o ensino 

da área da Micologia em escolas de educação básica. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, T. V. S.; BRICCIA, V.; SEDANO, L. As contribuições de uma atividade experimental investigativa 

para o processo de ensino e aprendizagem sobre os fungos. In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC). Anais... Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 

FERREIRA, J. S.; FERREIRA, A. S. Atividades teórico-práticas com ênfase em Fungos: uma proposta para 

o ensino médio. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 8, n. 2, p. 1-13, 2017. 

SILVA, V. A. et al. O “Misterioso” Universo dos Fungos e o Ensino de Ciências: um relato de experiência. 

Experiências em Ensino de Ciências, v. 14, n. 1, p. 431-440, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO "SAÚDE, MEIO AMBIENTE 

E SUSTENTABILIDADE" FRENTE À PANDEMIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Pedrozo Rech.  

COAUTORES: Ana Luiza Koch Oliveira, Ângelo Pretto Soares, Elizabeth Maria Foschiera, Micheline 
Sandini Trentin, Verônica de Azambuja Wagner. 

ORIENTADOR: João Paulo De Carli. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com início em 2019, o projeto de extensão ‘Saúde, Meio ambiente e Sustentabilidade' é composto por 

alunos e professores da UPF e desenvolve atividades lúdicas que englobam jogos e brincadeiras como 

meio de ensino/aprendizagem. Tais atividades versam sobre temas relacionados à saúde bucal e geral 

dos indivíduos e sobre a sustentabilidade, dos participantes da Cooperativa Amigos do Meio Ambiente 

de Passo Fundo/RS (COAMA). Além disso, os alunos envolvidos no projeto prestam atendimento aos 

cooperados nas clínicas da Faculdade de Odontologia da UPF. No ano de 2020, com o cenário mundial 

imposto pela pandemia da covid-19 e as medidas de enfrentamento, as atividades extensionistas 

presenciais foram interrompidas e houve a necessidade de elaborar novas formas de atender e 

acompanhar a população assistida. O objetivo deste trabalho é relatar que, mesmo frente à pandemia 

de coronavirus e as medidas de afastamento social, as atividades do referido projeto de extensão 

prosseguiram.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A prática de atividades lúdicas no Projeto de Extensão “Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade” teve 

início no primeiro semestre de 2019, objetivando avanços no aprendizado dos integrantes da 

Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA), propiciando-lhes assim novas experiências no que 

tange aos assuntos abordados nas oficinas. Foi possível perceber no decorrer desse período que 

atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e rodas de conversa acerca de temas voltados à saúde e 
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sustentabilidade dos indivíduos auxiliam no processo de aprendizagem, uma vez que aumentam 

significativamente o interesse dos participantes. Tais afirmações vêm ao encontro do que relatam Silva 

e Amaral (2011). Entretanto, no início de 2020, com as restrições de isolamento e distanciamento social 

impostas pela pandemia da covid-19, as atividades presenciais do projeto de extensão foram 

interrompidas. Diante disso, os discentes e docentes envolvidos no projeto focaram no planejamento e 

elaboração de novas formas de alcançar os cooperados, a fim de não  deixá-los desamparados numa 

época tão difícil e desafiadora para toda a sociedade, em especial para populações vulneráveis, como a 

composta pelos cooperados da COAMA. Assim, com a anuência da Divisão de Extensão da UPF, foi 

realizada a elaboração de dois vídeos educativos. O primeiro foi direcionado aos cooperados da COAMA, 

a fim de que os mesmos tivessem acesso a instruções de higiene pessoal e cuidados que devem ser 

tomados em sua atividade laboral e cotidiana, como o uso de máscara, óculos de proteção, gorro e 

álcool em gel, principalmente durante a coleta e separação do material reciclável. O segundo vídeo 

educativo foi direcionado à comunidade em geral, instruindo como deve ser feito o descarte de resíduos 

possivelmente contaminados, identificando e separando os mesmos, a fim de evitar a contaminação 

dos recicladores pela covid-19. Quanto aos atendimentos dos cooperados nas clinicas odontológicas da 

Faculdade de Odontologia da UPF, as atividades foram paralisadas em março de 2020 e foram 

retomadas no final de junho do mesmo ano, tendo beneficiado nove cooperados com procedimentos 

preventivos, restauradores e reabilitadores (instrução de higiene oral, profilaxias, restaurações e 

próteses dentárias). Assim, dentro das limitações do momento que está sendo vivido, acredita-se que o 

projeto 'Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade' conseguiu dar continuidade aos seus propósitos, 

seguindo as normas de afastamento social, a fim de que os cooperados se sintam amparados diante de 

todas as dificuldades que vêm enfrentando diariamente. As ações aqui descritas e os resultados obtidos 

vêm ao encontro do trabalho de Fernandes et al. (2020), o qual afirma que a pandemia da covid-19 se 

trata de uma crise sanitária mundial, que gera novos desafios todos os dias, sendo, por conseguinte, 

necessária a elaboração de estratégias de enfrentamento diante de tantas adversidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir do panorama apresentado, fica clara a importância de dar continuidade aos projetos de 

extensão universitários, dentro dos limites impostos pela pandemia. Assim, diante das medidas de 

isolamento, as tecnologias de telecomunicação, podem ser uma ferramenta apropriada para prestar 

assistência necessária a populações vulneráveis (Dimer et al., 2020), como a composta pelos cooperados 

da COAMA. 

 

REFERÊNCIAS: 

DIMER, N.A.; CANTO-SOARES, N.; SANTOS-TEXEIRA, L.; GOULART, B.N.G. The COVID-19 pandemic and 
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experience report. CoDAS, São Paulo, 22 Jun. 2020. Epub, v.32, n. 3.  

FERNANDES, A.D.S.A.; SPERANZA, M.; MAZAK, M.S.R.; GASPARINI, D.A.; CID, M.F.B. Everyday challenges 

and caring possibilities for children and adolescents with Autistic Spectrum Disorder (ASD) in the face 
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of COVID-19. Brazilian Journal of Occupational Therapy, Preprint, 2020. Caderno Brasileiro de Terapia 

ocupacional. 

SILVA, T.C.; AMARAL, C.L.C. Games and assessment of the teaching-learning process: a possible 

relationship. REnCiMa, v. 2, n. 1, p. 1-8, 2011. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Vídeo educativo elaborado pelo aluno Ângelo Pretto Soare direcionado aos cooperados da COAMA: 

https://drive.google.com/open?id=1s50S2nD9ZMsEXAUOQWa6pqDqCOBx9l5c. 

Vídeo educativo elaborado pela professora Elizabeth Maria Foschiera destinado à população em geral, 

orientando sobre descarte de resíduos: https://m.youtube.com/watch?v=KPaFDu5uIaU  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APRIMORAMENTO DA BUSCA DE EVENTOS ADVERSOS EM 

AMBIENTE HOSPITALAR ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

USO DE MEDICAMENTOS GATILHO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Suzana de Lima   

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Mariane Roman 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O monitoramento contínuo dos medicamentos na fase de comercialização permite identificar reações 

adversas que não foram detectadas nos ensaios clínicos, esse é o papel da farmacovigilância. Nessa fase 

IV é possível através das notificações saber como o medicamento se comporta na população e em 

determinados subgrupos que geralmente não são voluntários nos estudos, como por exemplo, grávidas, 

idosos e crianças. 

Foi implementada uma nova metodologia para busca ativa de reações adversas no Hospital de Clínicas 

de Passo Fundo em agosto de 2019. Chamados trigger tools tem como objetivo aumentar a identificação 

de eventos adversos e alcançar um maior número de pacientes através da busca destes medicamentos 

gatilho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente, buscam-se os prontuários dos pacientes que estão em uso dos chamados medicamentos 

gatilho, dentre estes antialérgicos, antidiarréicos, antieméticos, usados para o controle de sintomas de 

uma possível reação adversa, além de antídotos como o flumazenil usado quando há superdosagem de 

benzodiazepínicos e naloxona usada na superdosagem por opioides. Foi realizado um comparativo 

através dos dados obtidos nos relatórios mensais de farmacovigilâcia de agosto de 2018 a julho de 2020 
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do número de pacientes avaliados e quantidade de reações notificadas antes e depois do uso da 

ferramenta trigger tool, além de identificar quais as reações mais comuns e classes de medicamentos 

mais envolvidas. 

Em agosto e setembro de 2019 no início do uso dos trigger tools para busca ativa foram notificadas 32 

reações adversas e 1621 pacientes foram avaliados, comparando com os mesmos meses no ano de 2018 

foram 31 reações e 1405 pacientes. No 4º trimestre de 2019 notificou-se 36 reações e avaliou 2907 

pacientes, fazendo um comparativo com o mesmo período de 2018, 39 reações e 2296 pacientes. No 

1º e 2º trimestre de 2020 ocorreu um aumento em torno de 100% no número de reações em relação a 

2019. No 1º trimestre de 2020 notificou-se 43 reações, em 2019 foram notificadas 23 reações. Já no 2º 

trimestre de 2020 54 reações em comparação com o mesmo período de 2019 notificou-se 23 reações. 

Em relação ao número de pacientes no 1º trimestre de 2020 houve um aumento em torno de 20%, 

foram avaliados 2414 pacientes e em 2019 2016 pacientes. No 2º trimestre de 2020 foram analisados 

2156 pacientes, em 2019 2107 pacientes. 

 Os grupos de fármacos mais envolvidos de agosto de 2018 a julho de 2019 quando ainda não se usava 

os trigger tools foram os antibióticos e os analgésicos opioides. A partir da nova metodologia de busca 

ativa juntaram-se os anti-inflamatórios não esteroidais que passaram a ser mais notificados. 

Antes do uso dos triggers tools eram reações comuns do SNC: confusão mental, delírios, sonolência, dor 

de cabeça. Reações cardiovasculares: hipotensão, dor torácica. Reações encontradas tanto antes como 

durante o uso dos triggers tools foram reações de pele como rash cutâneo, prurido, edema, hiperemia, 

urticária, eritema, lesões bolhosas, avermelhadas, reações gastrointestinais como náuseas e vômitos. 

No SNC agitação, desorientação, tontura e no sistema cardiovascular taquicardia, além de mal estar, 

febre, visão turva, dispneia, reação anafilática. Depois da implementação dos medicamentos gatilho 

foram identificadas reações de pele como rubor, síndrome do homem vermelho, placas hiperemiadas, 

ardência, assim como reações do SNC como delirium, rebaixamento sensório, reação extrapiramidal, 

cefaleia, tremores. No sistema cardiovascular ocorreu queda de pressão arterial média, bradicardia. Dor 

abdominal e diarreia foram reações gastrointestinais. Queda na saturação exemplo no sistema 

respiratório. Ainda foram notificadas reações como extremidades frias, calor e sudorese. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se perceber que ocorreu um acréscimo no número de pacientes avaliados e aumento significativo 

das notificações de reações adversas, mostrando a eficácia da metodologia para a melhora da busca 

ativa, sendo fundamental para a segurança do paciente na utilização do medicamento. Os anti-

inflamatórios não esteroidais passaram a ser mais notificados, ocorreu maior diversidade nos tipos de 

reações. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo         ( ) Relato de Experiência         ( ) Relato de Caso 

 

O IMPACTO DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA VIDA 

DOS ACADÊMICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriele Sausen 

COAUTORES: Iara Dall´Agnol Trevizan  

ORIENTADOR: Vinicius Santos De Miranda  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O restaurante universitário (RU) é um espaço destinado a prestação de serviço de alimentação, o qual 

tem o objetivo de fornecer refeições saudáveis e de baixo custo, além de melhorar as condições de 

alimentação e saúde dos acadêmicos atendidos.  

O RU desempenha um papel essencial na Política de Assistência Estudantil, na medida em presta 

serviços voltados para o público geral, compatibilizando os custos das refeições com o orçamento dos 

acadêmicos, mas também visa fornecer refeições que estejam de acordo com as recomendações 

nutricionais diária dos universitários, favorecendo, dessa forma, a permanência dos mesmos dentro da 

instituição. 

A busca pela praticidade aliada à extensa carga horária e à distância entre o local de estudo e sua 

residência faz com que os universitários optem por fazer suas refeições na própria Universidade. Por 

isso, a implementação do RU é um ponto importante para a redução da evasão universitária além de 

favorecer a qualidade de vida desses acadêmicos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Esse trabalho tem como pressuposto uma revisão bibliográfica sobre restaurantes universitários (RU), 

para ilustrar a importância de uma universidade, seja ela privada ou pública, de oferecer um RU, que 

atenda às necessidades de seu público, resultando em qualidade de vida, melhor desempenho nas 

atividades e garantir a permanência dos estudantes na instituição.  
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  A alta carga de horário de um estudante impacta no consumo alimentar do mesmo, não tendo 

disponibilidade para realizar as refeições em casa, ou muitas vezes, de preparar algo para a viagem, 

logo, acabam buscando pela praticidade, aumentando a ingestão de Fast-food’s. Assim, os RU assumem 

papel fundamental na alimentação dos jovens, pois incentivam bons hábitos alimentares e oferecem 

refeições balanceadas, resultando em saúde e praticidade. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira aborda que a base da alimentação deve ser os alimentos 

in natura ou minimamente processados (cereais, legumes, frutas, leguminosas, sementes, ervas, carnes, 

laticínios e ovos), evitando o consumo dos ultraprocessados (biscoitos, sopas prontas, macarrões 

instantâneos, salgadinhos, refrigerantes, pizzas, hambúrgueres, nuggets, entre outros), destacando, a 

importância do RU para manter padrões que incentivem a alimentação saudável. 

Ainda, são locais que auxiliam a ter relações sociais e um maior contato entre os alunos. Além de serem 

econômicos, pois a maioria não tem condições financeiras de se alimentar em serviços particulares 

durante todo o período do curso e, assim, não conseguiriam obter uma permanência em seus estudos 

(JÚNIOR et al., 2015). 

 Em um estudo transversal de Porto Alegre (RS), buscou-se saber sobre as expectativas dos estudantes 

sobre a universidade. Relatou-se que ter um RU na instituição faz parte das expectativas deles, já que 

auxilia a realizar refeições em local próximo, com um preço acessível, além de proporcionar um contato 

com outros acadêmicos.  

 Outro estudo transversal de Santa Maria (RS), analisou-se a satisfação dos usuários com o RU, a qual foi 

avaliada positivamente, com destaque para estrutura, preço, localização, atendimento e cardápio. Em 

relação aos itens avaliados insatisfatoriamente, foi o lotamento do RU e a ventilação. 

 Diante disso, um RU em uma universidade possui mais aspectos satisfatórios do que insatisfatórios, os 

quais são resolvidos conforme as regulamentações. Possui objetivo de fornecer refeições variadas e 

saudáveis a todos, a um preço justo. Seu lucro será destinado na manutenção da estrutura, de 

equipamentos e utensílios e no custeio direto. Além disso, visa possibilitar a realização de atividades 

acadêmicas, como estágios, treinamentos, aulas práticas, workshop, entre outros.  

 Portanto, faz-se necessário a implementação de RU para a sobrevida dos usuários de uma instituição 

privada. Eles garantem melhor desempenho nos estudos, desenvolvimento na vida financeira e uma 

saúde adequada para o estudante, e por fim, uma melhor fixação dos usuários na instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O RU tem sua importância fundamentada em aspectos básicos: praticidade, socialização, saúde e 

economia. Instituições universitárias que se aliam aos interesses dos acadêmicos devem implementar 

essa modalidade alimentícia a fim de estimular a alimentação saudável e o compartilhamento de 

conhecimento entre os acadêmicos, ao mesmo tempo em que favorece a permanência do universitário 

na instituição.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (    ) Resumo              (  x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESAFIOS DA ATUAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA EM 

TERRITÓRIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO 

PROGRAMA PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovana Ciacci Zanella 

COAUTORES: Amanda Eveline Lermen, Carolina Geraldi 

ORIENTADOR: Ricardo Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

O médico veterinário é, reconhecidamente, um profissional da área da saúde desde 1993. Sua formação 

permite desempenhar ações multidisciplinares como promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde (CNS, nº 30/93; CNS nº 218/97). A atuação deste profissional deve ser fundamentada 

nos pilares da saúde única, sendo esta o elo indissociável entre a saúde animal, humana e do meio 

ambiente (OIE). 

A inclusão do curso de medicina veterinária no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde) se deu no ano de 2019 no município de Passo Fundo. O programa vem atuando no segundo 

semestre de 2020 através do projeto Redes de Cuidados Territoriais. As ações realizadas em ocupações 

trouxeram a tona a realidade da escassez de recursos e de políticas municipais de proteção animal, o 

que impacta diretamente na atuação da medicina veterinária. Sendo assim, busca-se relatar os desafios 

da promoção a saúde dentro de um território de vulnerabilidade.  

 

DESENVOLVIMENTO   

Com o propósito de avaliar a situação atual e os desafios que caem sobre a competência do profissional 

veterinário em comunidades vulneráveis, alunos da Universidade de Passo Fundo realizaram visitas 

domiciliares, auxiliadas por um questionário padrão (foto em anexo), na ocupação Valinhos II.  Visando 
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obter dados sobre a população animal, nível de conhecimento das pessoas da comunidade sobre 

zoonoses e bem estar animal, as entrevistas foram realizadas em mais de 100 famílias. Os dados obtidos 

foram recolhidos e ainda estão em processo de avaliação. As residências as quais tinham questões 

urgentes foram prontamente atendidas pelas alunas veterinárias presentes.  

A convivência com animais de estimação é comprovadamente benéfica para a saúde física e psicológica 

dos humanos (COLEMAN et al.,2008), porém, existem sérios riscos caso essa convivência próxima não 

seja responsável. Animais podem transmitir, por diversas vias, perigosos agentes infecciosos zoonóticos 

aos seus tutores causando adoecimento.  

É um ciclo vicioso, pois a má qualidade de vida humana resulta em hábitos inadequados de manutenção 

dos animais e do ambiente, representados por animais não castrados, vacinados, vermifugados e sem 

comida, água e abrigo apropriados. Algo que pode repercutir negativamente para a saúde humana, 

prejudicando a qualidade da vida. Isto é Saúde Única. Uma realidade desafiadora para os profissionais 

da saúde em razão da pouca relevância dada às zoonoses pelas instituições médicas e pelos gestores da 

saúde. Soma-se a isso, o conhecimento insuficiente da população e a escassez de recursos e políticas 

públicas para as comunidades humanas e animais vulneráveis.  

O cenário encontrado na ocupação Valinhos II foi o seguinte: numerosos cães, gatos, cavalos e vacas de 

leite. A maioria sem controle reprodutivo e sanitário. Cerca de 90% das famílias entrevistadas não 

sabiam o significado da palavra zoonose, porém se interessam em aprender mais sobre e poder 

proporcionar uma qualidade de vida melhor aos seus pets. O Ministério da Saúde afirma que prevenção 

das zoonoses começa com a conscientização da população e dos profissionais da saúde. Desta forma, o 

próximo passo do projeto são ações multidisciplinares que alertem e conscientizem a comunidade sobre 

prevenção de zoonoses e tutela responsável.  O desenvolvimento de trabalhos voltados para a saúde 

única necessita de profissionais com um olhar sensível a realidade e que tenham em si o desejo de 

ressignificar os meios de produzir saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos efeitos positivos já notáveis das ações executadas no presente relato, conclui-se que 

medidas educativas sobre zoonoses, bem estar animal e controle reprodutivo de cães e gatos, são de 

extrema importância como método de prevenção em saúde única, havendo necessidade de 

reconhecimento e valorização da Medicina Veterinária atuante na saúde pública para mais resultados 

neste âmbito. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (    ) Resumo              (  x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONTRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM NO PROJETO DE 

EXTENSÃO EDUCAÇÃO INCLUSIVA EQUOTERAPÊUTICA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gisele Baggio. 

COAUTORES: Thayana Veinert Pinheiro. 

ORIENTADOR: Paulo Cezar Mello. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO  

Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como ferramenta, por meio de uma 

abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, na busca de melhorar a 

qualidade de vida de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais (ANDE – BRASIL, 2006). 

Em Passo Fundo, tal serviço é disponibilizado, por meio de uma parceria entre uma instituição de 

cuidados a pessoas com deficiência, a Associação de Pais e Amigos da Criança Autista (AUMA) com 

interlocução com a Universidade de Passo Fundo (UPF), oferece aos acadêmicos de diversos cursos da 

saúde a oportunidade de estarem inseridos a partir da extensão universitária. Possibilitando a 

capacitação terapêutica e pedagógica destes, a partir da comunicação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, através de processos ativos de formação integral universitária. Objetiva-se com 

este relato de experiência, descrever as vivências quanto ao cuidado de enfermagem proporcionado 

neste projeto. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de graduação em Enfermagem como extensionistas 

voluntárias em um projeto de terapia assistida por cavalos. Os procedimentos que envolveram tais 

práticas foram desenvolvidos no Projeto de Extensão Educação Inclusiva Equoterapêutica, promovido e 
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incentivado pela Vice Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo, 

envolvendo acadêmicos dos cursos da área da saúde, de maneira de inter e multidisciplinar. Os grupos 

beneficiados são crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiências físicas, motoras e/ou 

intelectuais, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Paralisia Cerebral, Traumatismo neurológico, 

Hidrocefalia, Síndromes de Rett e West, além de distúrbios neuromotores e osteomusculares. 

O trabalho realizado consistia em assistir as crianças durante a cavalgada, estando ao seu lado como 

terapeuta de apoio. Durante o percurso eram empregadas atividades terapêuticas, onde se parava a 

cavalgada nas “ilhas”, que são locais durante o trajeto no qual se realizavam atividades lúdicas e 

educacionais. Essas ações visavam melhorar a qualidade de vida dos pacientes, estimulando o 

desenvolvimento de habilidades em diversas áreas como, motricidade, cognição, socialização, conduta, 

linguagem, respeitando a singularidade de cada participante (GUERRERO; ALVAREZ, 2011). 

Uma vez no local da terapia, que se fazia na Fazenda da Brigada Militar, o paciente e seus respectivos 

acompanhantes aguardavam serem chamados para a realização da sessão de equoterapia. Como uma 

sala de espera, cria-se um ambiente de educação e promoção à saúde, um espaço de diálogo entre os 

responsáveis e os acadêmicos estagiários. Visando sanar dúvidas recorrentes e orientar os 

acompanhantes frente aos temas pertinentes. Essa prática permite também um acolhimento, melhoria 

na qualidade do atendimento e a construção de um vínculo entre os envolvidos, refletindo assim em 

um atendimento mais humanizado. 

O profissional da enfermagem deve-se apropriar, conhecendo os princípios fundamentais dessa 

modalidade de tratamento e realizar atividades de educação em saúde com os acompanhantes e os 

pacientes, pois sua participação nesse espaço torna-o um elemento fundamental para que o cuidado 

prestado e o processo terapêutico ocorram de forma efetiva. 

Considerando essa linha de reflexão, é de suma importância que a graduação oportunize atividades 

como essa do projeto de extensão em equoterapia, de potencializar recursos técnico-científicos através 

da prática da educação inclusiva, para os acadêmicos da área da saúde. Contribuindo para a formação 

de profissionais com olhar sensível em sua assistência, realizando-a de maneira biopsicossocial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A inserção nesses espaços demonstra a importância da valorização dos acompanhantes. Somado ao 

bom uso das ações educativas em saúde, que são um “as” no exercício da enfermagem. Educador em 

sua essência, aos estudantes participantes de tal extensão, torna-se transparente a importância da 

continuidade do cuidado, garantindo melhores resultados em relação à condição de vida destes 

beneficiados. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

Resumo              (  x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CUIDANDO DE QUEM CUIDA EM TEMPO DE PANDEMIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gisele Baggio. 

COAUTORES: Amanda Eveline Lermen, Ana Cristina Pippi dos Santos, Bianca Thais Schneider, Isabel 
Inês Zamarchi Lanferdini, Luísa Schultz Coelho Kampits, Marcia Adorno, Marcos de Assis Euzébio, 
Raphael Loureiro Borges, Vanessa Keche. 

ORIENTADOR: Isabel Inês Zamarchi Lanferdini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO  

No início de 2020, o novo coronavírus, também conhecida como COVID-19, passou a ser veiculada em 

todo o mundo pela sua propagação e transmissibilidade. Devido essa nova conjuntura epidemiológica 

mundial, diversas foram as mudanças do cotidiano das pessoas, sendo elas sociais, econômicas e 

relacionadas à assistência à saúde da população, englobando desta forma, a rotina principalmente dos 

profissionais da área da saúde, tanto sua rotina pessoal, quanto a de trabalho.  

O novo modo de vida das pessoas e principalmente das equipes de saúde gerou anseios, insegurança e 

preocupações, podendo desencadear um desgaste físico e emocional significativo. Devido a isso, ações 

de humanização foram estimuladas a serem executadas pelos grupos que participam do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde Interprofissionalidade (PET) Saúde Interprofissionalidade, em 

parceria com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Universidade de Passo Fundo (UPF) e Ministério da 

Saúde (MS). 

 

DESENVOLVIMENTO  

Trata-se de um relato de experiência, que objetiva descrever as ações em saúde mental elaboradas pelo 

grupo tutorial PET-Saúde Adolfo Groth. Explana a vivência de acadêmicos, tutores e preceptores, que 

produziram cartas para os profissionais que atuam na linha de frente na Atenção Básica, do combate ao 

Coronavírus. O PET-Saúde é um programa do Governo Federal em parceria com o MS/SMS/UPF, que 

visa o desenvolvimento no Sistema Único de Saúde, e as práticas profissionais e colaborativas, entre os 
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cursos da área da saúde. Através da iniciativa da coordenação desse programa e do município, foi 

instigado que fizéssemos um trabalho em relação a “Saúde do Trabalhador”, contemplando diversos 

temas sendo um deles o “Reconhecimento pessoal”, focando em Saúde Mental. Nesta linha de 

pensamento, surgiu a ideia de criarmos uma carta escrita à mão aos profissionais que já tínhamos 

contato na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Adolfo Groth e elaborássemos uma carta geral para os 

outros profissionais da Atenção Básica do Município. 

Frente à instabilidade e da turbulência emocional vivenciada pelas equipes de saúde, objetivou-se com 

a entrega da carta aos profissionais a valorização do trabalho prestado e além disso, deixar palavras 

confortantes, para incentivá-los e apoiá-los, mesmo com o distanciamento e o isolamento social, a fim 

de minimizar a sobrecarga emocional nesse momento crítico. As cartas foram entregues ao profissionais 

em um envelope lacrado, com orientações que deveriam ser abertas no encontro online pelo Google 

Meet, as mesmas foram escritas pelos componentes do projeto, onde permitimos a abertura dela, 

concomitante a apresentação do vídeo que foi gravado narrando a carta.  

Entende-se que todos os profissionais da saúde que estão atuando, sofrem pressões psicológicas, 

principalmente pelo medo e as incertezas do que estamos vivendo. Também, costumam experienciar 

situações, considerando o contexto de pandemia, entre eles: maior risco contaminação, adoecimento e 

complicações e até óbito, possibilidade de inadvertidamente infectar outras pessoas, sobrecarga e 

cansaço e o afastamento da família e amigos (TAYLOR, 2019). Esses desafios enfrentados pelos 

profissionais da saúde podem se tornar um gatilho para o desencadeamento ou a intensificação de 

sintomas de ansiedade, depressão e estresse (BAO et al., 2020).  

Essa nova realidade já faz parte do cotidiano de milhares de pessoas, em consequência disso, é 

imprescindível que as equipes de saúde sejam acolhidas atendidas e assistidas quanto a suas 

inquietações e desamparos, promovendo o amparo físico, social e psicológico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante a pandemia, frente às incertezas, medos, desafios, mudanças na rotina pessoal e profissional, 

percebe-se que é de suma importância que intervenções em saúde mental sejam realizadas aos 

trabalhadores da área da saúde, promovendo um suporte psicológico e um acolhimento que visa 

fortalecer a autonomia e o enfrentamento emocional frente às situações e as adversidades do cotidiano 

de trabalho. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

GESTAÇÃO COM PARALISIA DE BELL E HIPERTIREOIDISMO 

PRÉVIO COM RISCO PARA PRÉ-ECLÂMPSIA: UM RELATO DE 

CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Grasiele Colussi.  

COAUTORES: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes, Krisla da Rosa Martins e Luana de Bem Giareta. 

ORIENTADOR: Silvane Nenê Portela. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Passo Fundo/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

A Paralisia de Bell na gestação é a paralisia facial periférica aguda mais comum do nervo facial. 

Apresenta-se de forma multicausal e é frequente na gestação com diagnóstico de exclusão, já que os 

sintomas se assemelham a um acidente vascular encefálico. O Hipertireoidismo prévio por Doença de 

Graves, mesmo que tratado, possui risco de tireotoxidade para o feto intraútero, pois pode nascer com 

a patologia materna quando o Ac anti-TRAb for elevado. A pré-eclâmpsia também é um fator de risco 

na gestação para um parto prematuro, como uma possível evolução para eclampsia e acometimentos 

hematológicos (COSTA et al., 2017). Nessa perspectiva, pretende-se abordar a sobreposição dessas 

patologias em uma paciente, relatando um caso de gestação com Paralisia de Bell e Hipertireoidismo 

prévio com risco para Pré-eclâmpsia. Além disso, objetiva-se evidenciar e expor a importância do pré-

natal adequado para avaliar os riscos da gestação para bem-estar materno e fetal e evitar complicações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de caso, o qual foi acompanhado por um grupo de acadêmicos de Medicina em 

um município do Rio Grande do Sul. Para realização deste estudo, buscou-se dados clínicos e de imagem 

através do prontuário da paciente, bem como, histórico de doenças prévias e atuais da mesma. Paciente 

L.F.S. 31 anos, primigesta com idade gestacional de 33 semanas e dois dias. Deu entrada na emergência 

para investigação de pré-eclâmpsia. Apresentava história patológica pregressa de Doença de Graves 
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(dose de iodo prévio), mas sem sinal de tireotoxidade e clamídia tratada na gestação com Azitromicina 

1 g dose única. Negou dor, sintomas premonitórios e perdas vaginais. Ao exame Físico: Pressão arterial: 

140/90, Frequência cardíaca: 80 bpm, altura uterina: 32 cm, toque vaginal: colo grosso, posterior e 

fechado, BCF: 136 bpm, movimentação fetal presente, sem dinâmica uterina. Solicitou-se laboratoriais: 

proteinúria em 24 horas, TGO, TGP, hemograma com plaquetas; ambos sem alterações dignas de nota 

com alta no momento. Uma semana após esse atendimento, a paciente retornou com paralisia facial a 

direita, apresentando também elevação de ácido úrico e restrição de crescimento intrauterino abrupto 

com percentil de 22 para 6. Procedeu-se com a internação novamente, prescrevendo Betametasona 60, 

duas doses para maturação pulmonar e solicitação de reserva de leito na UTI neonatal, visto que a 

neonato possuía risco de tireotoxidade. No acolhimento, relatou a paralisia como queixa única. 

Solicitou-se novos exames laboratoriais: TSH, T4 livre, T4 total: 0,007, 1,41 e 14,6 consecutivamente. 

Prescreveu-se gel tromboembólico profilático e Clexane. Após avaliação da equipe de Neurologia, o 

diagnóstico foi de Paralisia Facial de Bell, iniciando o tratamento com colírio frequente, tampão ocular, 

soro fisiológico endovenoso e fisioterapia de face, com melhora progressiva do quadro. Em novo 

ultrassom com 34 semanas e 5 dias, visualizou-se diminuição do líquido amniótico de 18 para 11 e 

mantendo percentil 6. Com 35 semanas e 3 dias, realizou-se nova ecografia, mostrando aumento do 

percentil para 11,9 e índice de líquido amniótico para 15 cm, mas aumento do ácido úrico sem alterar 

proteinúria. No exame físico, um novo sinal chamou atenção: edema em membros inferiores +/++++ e 

contrações esporádicas. Embora o T4 livre (1,41/1,12) tenha baixado, ainda estava dentro dos 

parâmetros esperados, dispensando atitude imediata. Ultrassom de 37 semanas com percentil 17,9 e 

índice de líquido amniótico de 11,1 cm placenta em grau 2 dopler e ecocardios fetal e materno normais 

Ac anti-TRAb de 40 (referência de 0,5). Paciente apresentou aumento da pressão arterial: 140/90, ácido 

úrico de 6,2 e proteinúria de 220 mg/24H. Diante desse quadro, realizou-se cesária com 37 semanas e 

3 dias, com paciente em jejum, coagulograma normal, sondada, pernas enfaixadas e prescrição de 

Kefazol 2 g endovenoso uma hora antes do procedimento. Recém-nascido sexo feminino, pesando 2653 

gramas, 48 cm, APGAR:8/9. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, ressalta-se a importância de estudos e capacitações sobre o assunto, pois se trata 

de patologias multifatoriais sem relação direta. Nesse sentido, é importante avaliar o risco 

individualizado de cada paciente equilibrando o bem estar materno com o fetal para um bom resultado. 

 

REFERÊNCIAS: 

COSTA, S.H.M et al., Rotinas em obstetrícia. 7ª ed. Porto Alegre. Artmed, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

TROMBOFILIA EM UMA PACIENTE COM ABORTOS DE 

REPETIÇÃO: UM RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Grasiele Colussi.  

COAUTORES: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes, Krisla da Rosa Martins e Luana de Bem Giareta. 

ORIENTADOR: Silvane Nenê Portela. 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Passo Fundo/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

A trombofilia é uma doença desenvolvida por fatores genéticos ou adquiridos em que há propensão 

materna ao desenvolvimento de trombose, causando hipercoagulação sanguínea que representa um 

fator de risco para a gravidez em razão de poder afetar a circulação placentária e prejudicar o 

desenvolvimento e a vida do feto. Nesse viés, é uma patologia responsável por abortos recorrentes, 

mas pode ser tradada profilaticamente com anticoagulantes no período gestacional (BARROS et al., 

2015; SÁNCHEZ & ZAFRA, 2014). Nesse sentido, pretende-se descrever e expor de que modo a 

trombofilia diagnosticada na gestação pode afetar diretamente o período gestacional, podendo 

desencadear complicações, por intermédio de um caso de trombofilia em uma paciente com abortos 

de repetição. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de caso ocorrido em um município do Rio Grande do Sul. Para realização deste 

estudo, buscou-se dados clínicos e de imagem através do prontuário da paciente, bem como histórico 

de doenças prévias e atuais da mesma. Paciente L.A., 26 anos, G4, P0, A3 (último aborto há 7 meses e 

tardio), sorologias não reagentes, com idade gestacional de 5 semanas e 5 dias, deu entrada na 

emergência de um hospital de alta complexidade com dor em baixo ventre, gerando preocupação por 

se tratar de uma gestação de alto risco. No exame físico: Colo fechado, grosso e posterior sem perdas 

de líquido ou sangramento e sem demais alterações. Decidiu-se internar a paciente e solicitar ultrassom 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

8
4

 

e exames laboratoriais para rastreio. A ultrassonografia apresentou resultado de feto único, BCF: 110 

bpm, tópica, compatível com 6 semanas, líquido amniótico normal e pequeno hematoma subcoriônico, 

enquanto os laboratoriais hematológicos e reumatológicos apresentavam leucócitos: 13300/ linfócitos: 

53200/ hemoglobina: 11,0/ imunidade para toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus, demais 

sorologias sem alterações. Solicitou-se acompanhamento com equipe de hematologia suspeitando-se 

de trombofilia. Possuia screening prévio genético para trombofilia e síndrome do anticorpo 

antifosfolípide negativos. Teve-se como conduta inicial prescrição imunoglobulina, AAS 100 mg/dia, 

heparina de baixo peso molecular 40 mg/dia, ácido fólico 5 mg/dia e reposição de ferro com melhora 

de 1 ponto nos exames laboratoriais. Em novo Ultrassom realizado, as alterações permaneceram. Com 

a estabilização do quadro, obteve alta hospitalar. Com 11 semanas paciente reinternou com as mesmas 

queixas. Apresentava ultrassonografia morfológica de 1º trimestre, sorológico e ecografia sem 

alterações. Manteve-se a conduta anterior e prescrita de alta com orientações. Um novo episódio de 

sintomas ocorreu com 37 semanas, com contrações uterinas irregulares e perda de tampão mucoso, 

com Betametasona realizada. No exame físico: dinâmica uterina irregular, BCF: 150 bpm, toque vaginal: 

colo aberto 1,5 cm, movimentação fetal presente. Prescreveu-se ultrassom obstétrico, novos 

laboratoriais e cardiotocografia. Na nova ecografia, foi evidenciado feto único, com movimentação 

ativa, BCF: 130 bpm, cefálico, de 37 semanas e 1 dia, percentil 49 e líquido amniótico normal. 

Laboratoriais sem alterações e cardiotocografia categoria A. Conduta: controle do bem estar fetal até 

38ª semana com cesariana marcada. Na puérpera, apresentava lóquios fisiológicos, útero contraído, 

membros inferiores sem alterações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, pode-se evidenciar que, mesmo sem o diagnóstico do fator de coagulação alterado, 

diagnosticou-se uma trombofilia na gestação, uma patologia responsável por muitas complicações 

maternas e fetais, descrita no presente relato de caso.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Familia, v. 4, n. 1, p. 16-17, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

GENOTOXICIDADE EM PHYSALAEMUS CARRIZORUM 

UTILIZANDO TESTE DE MICRONÚCLEO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isis Schuster Homrich   

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Noeli Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A toxicidade de agroquímicos vem sendo apontada como uma das responsáveis pelo declínio global das 

espécies de anfíbios, que são altamente sensíveis aos efeitos desses químicos (BRÜHL et al., 2013). O 

teste de micronúcleo é bastante utilizado em avaliações de genotoxicidade por ser um método acessível 

e possivel de realizar em amostras in vivo (HAYASHI, 2016). Consiste na análise de amostras celulares 

na busca de pequenas formações chamadas micronúcleos, que são fragmentos de cromatina causados 

por erros na divisão celular (FENECH, 2000).  Além da busca do micronúcleo em si o teste permite 

visualizar também outras alterações nucleares que podem ser causadas por agentes tóxicos que 

interferem na divisão de cromossomos (HAYASHI, 2016).  

Para o presente estudo selecionamos a Physalaemus carrizorum, anfíbio que ocorre tanto em 

fragmentos de floresta como em áreas de cultivo, a fim de comparar a frequência de alterações 

nucleares nos espécimes de área florestal e em área de cultivo agrícola. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Coletamos 31 indivíduos de Physalaemus carrizorum entre o período de setembro a dezembro de 2019. 

Os locais de coleta foram a Floresta Nacional de Passo Fundo em Mato Castelhano-RS e uma região de 

cultivo agrícola localizada na região da cidade de Passo Fundo-RS. Após as coletas os anfíbios foram 

transporados para o Laboratório de Herpetologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de 

Passo Fundo para a coleta das amostras sanguíneas. As lâminas foram analisadas em um aumento de 
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100x, e além do micronúcleo foram analisadas alterações nucleares do tipo binuclear, notched e 

bebbled (figura 1).  

Os resultados não apontaram diferenças significativas nas alterações analisadas, exceto na alteração 

nuclear do tipo Bebbled que obteve um valor significativo (p < 0,05). No entanto, apesar do resultado 

não-significativo a área agrícola apresentou um maior número de anomalias celulares, sendo elas 

micronúcleos, células binucleadas, notched e bebbled. Essas alterações nucleares podem estar 

relacionadas ao alto uso de agrotóxicos nesta área, pois apesar da amostra de anfíbios na área agrícola 

ser menor que a área florestal, apresentou um maior número de alterações celulares.  

Anfíbios são modelos promissores em estudos de genotoxicidade, por serem animais considerados 

bioindicadores ambientais. Por manterem um ciclo de vida bifásico, com intrínseca ligação com a água 

e com o ambiente terrestre, além de terem uma pele semipermeável e respiração cutânea, os anfíbios 

são diretamente atingidos por poluentes presentes no ambiente (GONÇALVES et al., 2017). Dessa 

forma, estudos de genotoxicidade envolvendo análise de alterações celulares em anfíbios vem se 

tornando frequentes e de suma importância, com o objetivo de definir os efeitos do uso desses 

pesticidas no ecossistema presente no ambiente em que são aplicados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os dados não apontaram diferenças significativas em todas as alterações avaliadas, porém a amostra 

de anfíbios coletados na área agrícola apresentou diversas anomalias celulares. É necessário dar 

continuidade aos estudos de genotoxicidade de anfíbios para estipular os efeitos do uso desses 

agroquímicos em habitats ocupados por espécies nativas da região. 

 

REFERÊNCIAS: 
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FENECH, M. The in vitro micronucleus technique. Mutation Research/Fundamental and Molecular 

Mechanisms of Mutagenesis, v. 455, n. 1–2, p. 81–95, nov. 2000.  

GONÇALVES, M. W. et al. The agricultural impact of pesticides on Physalaemus cuvieri tadpoles 

(Amphibia: Anura) ascertained by comet assay. Zoologia, v. 34, p. 1–8, 10 ago. 2017.  

HAYASHI, M. The micronucleus test—most widely used in vivo genotoxicity test—. Genes and 

Environment, v. 38, n. 1, p. 18, dez. 2016.  
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ANEXOS 

 

Figura 1: Alterações nucleares visualizadas no presente estudo. A) célula normal B) micronúcleo C) 

Bebbled D) Binucleada E) Notched. Foto: Isis Schuster Homrich 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TESTES COMPORTAMENTAIS EM GIRINOS DE PHYSALAEMUS 

CUVIERI 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isis Schuster Homrich  

COAUTORES: Leonardo José Gil Barcellos e Milena Fortuna 

ORIENTADOR: Noeli Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Anfíbios, sobretudo girinos, são considerados excelentes bioindicadores ambientais. Características 

como seu ciclo de vida bifásico, alta permeabilidade na pele e deposição de ovos na água são fatores 

que os tornam suscetíveis aos efeitos de poluentes (GONÇALVES et al., 2019). Uma forma de avaliar os 

efeitos desses poluentes no organismo do animal é por meio de testes comportamentais. Selecionamos 

três testes já parametrizados para organismos aquáticos: claro/escuro, que avalia a resposta de 

ansiedade do animal, o teste do tanque novo, que analisa o comportamento exploratório frente à um 

ambiente novo e o teste social, que avalia o impacto do estímulo social na resposta locomotora e 

comportamental. 

O presente estudo teve como objetivo parametrizar o comportamento dos girinos quanto aos testes 

citados, possibilitando a execução de futuros trabalhos de avaliação dos impactos de poluentes no 

ambiente onde girinos se desenvolvem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nossa estratégia foi submeter 30 girinos da espécie Physalaemus cuvieri aos diferentes testes 

comportamentais e avaliar sua reação basal à estes sem nenhum estímulo além dos intrínsecos ao teste 

(i.e. ambiente novo e estímulo de agrupamento social). No teste claro/escuro os girinos mostraram 

preferência por permanecer na parte clara. Esse comportamento de aversão à área escura do tanque 

parece ser uma adaptação para evitar predadores, onde o aparato escuro seria intepretado pelo animal 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

8
9

 

como a sombra de um possivel predador (DAHLÉN et al., 2019), e já foi observado em outras larvas de 

organismos aquáticos. No teste tanque novo os girinos adotaram a estratégia de permanecerem imóveis 

no fundo em relação à essa novidade ambiental, sem explorar os diferentes estratos do tanque. Em 

relação ao teste da preferência social, a presença dos coespecíficos causou um evidente estímulo na 

movimentação do girino. Essa percepção se deu pois os girinos nesse teste percorreram mais que o 

dobro de distância por eles no teste tanque novo. É notável que o estímulo químico possui maior 

influência no comportamento social de girinos (CROSSLAND et al., 2019), porém foi possivel observar 

no nosso teste que o estímulo visual social também influenciou em um aumento de atividade 

locomotora do girino. Girinos são animais comumente gregários, formando grandes grupos 

denominadas guildas na natureza.  

A padronização e validação desses testes poderá ser uma importante ferramenta de avaliação de 

impactos de poluição diretamente sobre os anuros bem como, por estes serem considerados animais 

modelos como bioindicadores de mudanças ambientais (CRUZ-ESQUIVEL et al., 2017; GONÇALVES et 

al., 2017), dos impactos sobre o meio ambiente como um todo. Para realizar outros testes com 

inferências, é necessário ter conhecimento do comportamento inato do girino frente aos testes. Dessa 

forma, a padronização desses testes para girinos de anfíbios permite que diversos outros trabalhos 

futuros possam ser realizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desempenho dos girinos de Physalaemus cuvieri frente aos testes comportamentais parametrizados 

para zebrafish sugere que esses testes podem ser úteis na avaliação do repertório comportamental de 

girinos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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OS DESAFIOS DO PROJETO DE EXTENSÃO SORRISO 

VOLUNTÁRIO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19: UMA 

REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A INTERRUPÇÃO DA ALEGRIA DO 

CUIDAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica dos Santos Giordani.  

COAUTORES: José Ivo Scherer, Gilberto da Luz Barbosa 

ORIENTADOR: Cristiane Barelli. 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O  Projeto de Extensão Sorriso Voluntário (SV) da Universidade de Passo Fundo (UPF) tem como lema a 

alegria do cuidar. Há sete anos promove "invasões de sorrisos" nos corredores, enfermarias de adultos 

e Hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo/RS. O SV utiliza da arte como 

forma de interação com pacientes, familiares e profissionais da saúde, promovendo a humanização da 

saúde no ambiente hospitalar. Porém, por depender da interação presencial com o público beneficiado, 

a pandemia de COVID-19 e o distanciamento social ocasionaram uma pausa temporária das ações do 

projeto no hospital. Contraditoriamente, enfrentamos um contexto de muito estresse para pacientes e 

profissionais, que requer ações lúdicas para amenizar seus impactos. O objetivo desse relato é fazer 

uma reflexão crítica e propor possibilidades para o desenvolvimento do projeto SV em tempos de 

pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo e reflexivo, realizado a partir da vivência dos autores e 

na pesquisa de artigos científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados os 



 
 

  

P
ág

in
a 

1
9

9
1

 

descritores “Covid-19”, “health professionals” e “psychological health”, no ano de 2020. O projeto de 

extensão SV é composto por acadêmicos da UPF, que motivados pelo bom humor e olhar humanizado, 

fazem a diferença no tempo de hospitalização devido a interação com pacientes, familiares e 

profissionais. Tem como pressupostos a Política Nacional de Humanização e o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, estratégias essenciais para o desenvolvimento de práticas assistenciais à saúde 

mais humanizadas, seguras e integrais. Assim, o projeto se baseia no relacionamento entre pacientes e 

profissionais da saúde, justamente pela sua singularidade em trabalhar diretamente com o ser humano 

e os sentimentos. Com a pandemia COVID-19 e o distanciamento social imposto, a principal atividade 

desenvolvida pelo projeto SV, denominada "invasões de sorrisos", tiveram seu curso suspenso desde 

março de 2020. O surto de COVID-19 que começou em dezembro de 2019 em Wuhan, China, logo se 

espalhou pelo globo terrestre ¹, e em 11 de março de 2020, a infecção foi declarada pandêmica ³. Ao 

longo desta pandemia, os profissionais de saúde enfrentaram dificuldades decorrentes do 

desconhecimento, escassez de recursos e ameaças à segurança de seus entes queridos, pacientes e a si 

próprios ⁴. Consequentemente, predominam situações estressantes e desafiadora a esses profissionais 

⁴, ocasionando desfechos psicológicos importantes ², como Transtorno de Estresse Agudo que está 

associado a sintomas psicossomáticos e também à hostilidade, além de problemas relacionados ao 

sono³. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu diretrizes de apoio à saúde 

mental e aconselhamento para profissionais de saúde envolvidos no surto de COVID-19 ³. Sabe-se que 

a saúde mental comprometida dos profissionais de saúde impacta negativamente no bem-estar da 

equipe e pode comprometer a qualidade da assistência ao paciente ¹. Assim sendo, é importante que 

haja intervenções psicológicas oportunas ², que visem o alívio do estresse psicológico e ocupacional a 

estes profissionais de saúde ¹. Posto isso, observa-se a relevância dos projetos de extensão, como o SV 

que repercute no dia a dia das relações profissional-paciente. A literatura enfatiza que as estratégias 

lúdicas podem resgatar a alegria, os aspectos sadios das pessoas que estão vivenciando processos de 

adoecimento, e podem suavizar a rotina intensa das equipes de saúde. Essa revisão de literatura sinaliza 

o redirecionamento das intervenções lúdicas do SV prioritariamente aos profissionais de saúde. Seu 

formato deve ser repensado e pactuado com o HSVP, tendo como possibilidade as ferramentas digitais 

que promovem encontros virtuais, sem abrir mão da essência do SV: a alegria do cuidar! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dentre os impasses derivados da pandemia de COVID-19 emerge a aflição psicológica dos profissionais 

da saúde que, além do sofrimento individual, pode afetar a qualidade assistencial. Logo, intervenções 

humanizadas como as do SV, que visam o apoio e a compaixão em momentos difíceis, são 

imprescindíveis na diligência de levar alegria à quem mais precisa. É imprescindivel cuidar do cuidador. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. WANG, Y. et al. Acute stress disorder among frontline health professionals during the COVID-19 

outbreak: A structural equation modelling investigation. Psychosom Med,2020.  
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physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain, Behavior, and 

Immunity, v. 88,April, p. 559–565,2020.  

3. BALLESIO, A. et al. Caring for the carers: Advice for dealing with sleep problems of hospital staff during 

the COVID-19 outbreak. Journal of Sleep Research, April, p.1–9,2020.  
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INTRODUÇÃO: 

O  Projeto de Extensão Sorriso Voluntário (SV) da Universidade de Passo Fundo (UPF) tem como lema a 

alegria do cuidar. Há sete anos promove "invasões de sorrisos" nos corredores, enfermarias de adultos 

e Hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo/RS. O SV utiliza da arte como 

forma de interação com pacientes, familiares e profissionais da saúde, promovendo a humanização da 

saúde no ambiente hospitalar. Porém, por depender da interação presencial com o público beneficiado, 

a pandemia de COVID-19 e o distanciamento social ocasionaram uma pausa temporária das ações do 

projeto no hospital. Contraditoriamente, enfrentamos um contexto de muito estresse para pacientes e 

profissionais, que requer ações lúdicas para amenizar seus impactos. O objetivo desse relato é fazer 

uma reflexão crítica e propor possibilidades para o desenvolvimento do projeto SV em tempos de 

pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo e reflexivo, realizado a partir da vivência dos autores e 

na pesquisa de artigos científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados os 
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descritores “Covid-19”, “health professionals” e “psychological health”, no ano de 2020. O projeto de 

extensão SV é composto por acadêmicos da UPF, que motivados pelo bom humor e olhar humanizado, 

fazem a diferença no tempo de hospitalização devido a interação com pacientes, familiares e 

profissionais. Tem como pressupostos a Política Nacional de Humanização e o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, estratégias essenciais para o desenvolvimento de práticas assistenciais à saúde 

mais humanizadas, seguras e integrais. Assim, o projeto se baseia no relacionamento entre pacientes e 

profissionais da saúde, justamente pela sua singularidade em trabalhar diretamente com o ser humano 

e os sentimentos. Com a pandemia COVID-19 e o distanciamento social imposto, a principal atividade 

desenvolvida pelo projeto SV, denominada "invasões de sorrisos", tiveram seu curso suspenso desde 

março de 2020. O surto de COVID-19 que começou em dezembro de 2019 em Wuhan, China, logo se 

espalhou pelo globo terrestre ¹, e em 11 de março de 2020, a infecção foi declarada pandêmica ³. Ao 

longo desta pandemia, os profissionais de saúde enfrentaram dificuldades decorrentes do 

desconhecimento, escassez de recursos e ameaças à segurança de seus entes queridos, pacientes e a si 

próprios ⁴. Consequentemente, predominam situações estressantes e desafiadora a esses profissionais 

⁴, ocasionando desfechos psicológicos importantes ², como Transtorno de Estresse Agudo que está 

associado a sintomas psicossomáticos e também à hostilidade, além de problemas relacionados ao 

sono³. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu diretrizes de apoio à saúde 

mental e aconselhamento para profissionais de saúde envolvidos no surto de COVID-19 ³. Sabe-se que 

a saúde mental comprometida dos profissionais de saúde impacta negativamente no bem-estar da 

equipe e pode comprometer a qualidade da assistência ao paciente ¹. Assim sendo, é importante que 

haja intervenções psicológicas oportunas ², que visem o alívio do estresse psicológico e ocupacional a 

estes profissionais de saúde ¹. Posto isso, observa-se a relevância dos projetos de extensão, como o SV 

que repercute no dia a dia das relações profissional-paciente. A literatura enfatiza que as estratégias 

lúdicas podem resgatar a alegria, os aspectos sadios das pessoas que estão vivenciando processos de 

adoecimento, e podem suavizar a rotina intensa das equipes de saúde. Essa revisão de literatura sinaliza 

o redirecionamento das intervenções lúdicas do SV prioritariamente aos profissionais de saúde. Seu 

formato deve ser repensado e pactuado com o HSVP, tendo como possibilidade as ferramentas digitais 

que promovem encontros virtuais, sem abrir mão da essência do SV: a alegria do cuidar! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dentre os impasses derivados da pandemia de COVID-19 emerge a aflição psicológica dos profissionais 

da saúde que, além do sofrimento individual, pode afetar a qualidade assistencial. Logo, intervenções 

humanizadas como as do SV, que visam o apoio e a compaixão em momentos difíceis, são 

imprescindíveis na diligência de levar alegria à quem mais precisa. É imprescindivel cuidar do cuidador. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. WANG, Y. et al. Acute stress disorder among frontline health professionals during the COVID-19 
outbreak: A structural equation modelling investigation. Psychosom Med,2020.  
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ARTÉRIA CORONÁRIA ÚNICA ESQUERDA EM PACIENTE 

ADMITIDO COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: RELATO 

DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Victor Santos  

COAUTORES: Fernanda Pinheiro, Laura Born Vinholes, Rebeca Born Vinholes 

ORIENTADOR: Cristian Koch Weber 

UNIVERSIDADE: Universidade Luterana do Brasil 

 

INTRODUÇÃO: 

A artéria coronária única (ACU) é uma anomalia congênita rara, encontrada em apenas 0,024% a 0,066% 

das coronariografias, na qual um único óstio coronário, a partir da aorta, origina uma artéria coronária 

para suprir o coração (ELBADAWI et al., 2018). Habitualmente, essa alteração é assintomática e tem 

prognóstico benigno, porém, pode-se apresentar com infarto agudo do miocárdio, que requer um 

diagnóstico preciso para garantir o tratamento adequado (YAMANAKA, HOBBS, 1990). No presente 

relato, é descrito um caso raro de ACU em paciente masculino de 30 anos, diagnosticado com ACU 

esquerda em cateterismo cardíaco, após eletrocardiograma (ECG) na admissão confirmar infarto agudo 

do miocárdio com supra desnível do segmento ST (IAMCSST), sendo realizado tratamento 

medicamentoso conforme protocolo da diretriz brasileira de cardiologia para síndrome coronariana 

aguda (SCA). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente masculino, 30 anos, tabagista, sem comorbidades e história familiar de doença cardiovascular. 

Admitido na emergência devido a dor torácica típica com ECG na admissão evidenciando IAMCSST em 

parede anterior. Foi submetido à coronariografia, a qual revelou origem da artéria coronária direita a 

partir do tronco coronariano esquerdo, e artéria descendente anterior com trombos e lesão proximal 

de 50%. Ecocardiograma demonstrou fração de ejeção de 45%, septo ventricular com hipocinesia na 
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porção anterior basal, acinesia médio-apical, hipocinesia inferior apical e anteroseptal basal, acinesia 

lateral e anterior apical e septal médio apical. O paciente negou qualquer sintoma prévio, seja ao esforço 

ou repouso. Na chegada ao hospital, o sinal de alerta foi dor torácica ao repouso e alteração 

eletrocardiográfica. Tendo em vista tais alterações associadas a idade do paciente, a investigação clínica 

foi mais aprofundada. Permaneceu internado e realizou tratamento medicamentoso conforme 

protocolo da diretriz brasileira de cardiologia para IAMCSST. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Constata-se que sintomas como morte súbita, insuficiência cardíaca, síncope e infarto agudo do 

miocárdio em pacientes jovens, como no paciente relatado, são sugestivos de anomalia coronariana, 

dentre elas a ACU. Pacientes jovens com sintomas severos, como dor torácica em repouso, devem ser 

submetidos a uma investigação minuciosa, para evitar desfechos desfavoráveis e guiar o tratamento. 

 

REFERÊNCIAS: 

ELBADAWI A, BAIG B, ELGENDY IY, ALOTAKI E, MOHAMED AH, BARSSOUM K, FRIES D, KHAN M, 

KHOUZAM RN. Single Coronary Artery Anomaly: A Case Report and Review of Literature. Cardiology and 

Therapy, 2018 Jun;7(1):119-123. doi: 10.1007/s40119-018-0103-4.  

YAMANAKA O, HOBBS RE. Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary 

arteriography. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis, 1990 Sep;21(1):28-40. doi: 

10.1002/ccd.1810210110.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( x ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ACAMPAMENTO DA CRIANÇA COM DIABETES E O 

FARMACÊUTICO: UMA TROCA RECÍPROCA.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Minosso  

COAUTORES: Erikson Pereira Datsch 

ORIENTADOR: Mônica Krahl 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Acampamento da Criança com Diabetes foi criado em 2014 e, desde então, tornou-se 

referência para o cuidado da criança e da família com DM1. Esse projeto aposta na multidisciplinaridade, 

tendo o farmacêutico um dos muitos papéis importantes no controle da doença. Coexistente a isso, a 

família auxilia na formação de um profissional mais humano e completo. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho é ressaltar essa troca de conhecimentos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O DM1 é uma doença crônica autoimune e, por ter estas características, necessita de constante 

monitoração da equipe de saúde. Inserido neste cenário, participar do projeto acampamento da criança 

com diabetes proporciona ao acadêmico vivências únicas e importantes para a formação de bons 

profissionais. O projeto, que atua visando a educação em saúde e o autocuidado, busca colocar o 

portador de DM1 como protagonista de seu tratamento, dando-o os conhecimentos necessários para 

tal. 

Ao inserir-se, o futuro farmacêutico torna-se parte importante do projeto, executa orientações para os 

pais e as crianças. Atua especialmente sobre o correto armazenamento e a correta utilização dos 

diversos tipos de insulinas existentes no mercado. Estas orientações tornam-se essenciais, visto que  a 

insulina é um dos constituintes do tripé do tratamento da DM1, acompanhada por dieta balanceada e 

execução de exercícios físicos.  
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Concomitante a isso, os participantes do acampamento agregam ao farmacêutico uma vivência 

inexplicável sobre  o acompanhamento de doenças crônicas. Esse acompanhamento é muito presente 

em todo âmbito da profissão e essa experiência prévia  faz com que o futuro farmacêutico possa 

enxergar o paciente além da doença.  Deste modo, a aproximação profissional-paciente contribui para 

o sucesso da terapia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A qualidade de vida, tão almejada na época que vivemos, só se dá pela união de forças e conhecimentos. 

O Acampamento da criança com diabetes não só ajuda no bem-estar global de dezenas de pacientes e 

familiares, mas impacta positivamente em dezenas de futuros profissionais, os guiando para a  empatia 

e a vontade de fazer a diferença.  

 

REFERÊNCIAS: 

INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES. Disponível em: < https://www.icdrs.org.br/ >. Acesso em: 20 

ago. 2020. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Dispoível em: < https://www.cff.org.br/ >. Acesso em: 20 ago. 

2020.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

 DESCRIÇÃO DE UM CASO DE RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO 

INTRAUTERINO (RCIU) ASSOCIADA À INSERÇÃO MARGINAL 

DO CORDÃO UMBILICAL (IMCU).  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Juliana Grasiele dos Santos².  

COAUTORES:  Julia Limberger Eisenhardt², Luiza Rosso da Silva², Maizah Amaral Piasecki², Mariana 

Talgati², Lissandra Glusczak¹, Lucimar Maria Fossati de Carvalho¹. 

ORIENTADOR: Silvane Nenê Portela¹. 

¹ Docente do curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Passo Fundo/RS. 

² Discente do curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Passo Fundo/RS.  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Passo Fundo/RS.  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa relatar um caso clínico obstétrico que obteve sucesso devido à pronta 

intervenção médica, a qual foi possibilitada por um pré-natal adequado. A RCIU é a condição na qual o 

feto não atinge seu potencial de crescimento, sendo definida como crescimento fetal abaixo do 

percentil 10 para a idade gestacional (IG) e considerada grave quando abaixo de percentil 3. É associada 

a maior morbimortalidade perinatal e a predisposição a doenças crônicas. A condição acomete 5-10% 

das gestações e possui causas maternas, fetais ou uteroplacentárias, como quando ocorre uma inserção 

marginal do cordão umbilical, como nesse caso. A definição de IMCU varia, sendo melhor aceita a 

inserção a menos de 2cm da margem da placenta, podendo se manifestar como trabalho de parto 

prematuro, sangramento anteparto, nascimento pré-termo, pré-eclâmpsia e, como será relatado, RCIU. 

A IMCU pode triplicar o risco de morte perinatal devido à RCUI, sendo imperativo o diagnóstico precoce.  

 

RELATO DE CASO: 
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M.S.M, sexo feminino, 36 anos, natural e procedente de Passo Fundo, primigesta, com IG de 37 semanas 

e 4 dias. Pré-natal vinha sendo realizado com regularidade e sem intercorrências até então. Foi 

internada em hospital terciário devido à suspeita de RCIU durante a última consulta do pré-natal. Ao 

exame físico, apresentava altura uterina (AU) de 31cm, batimentos cardíacos fetais de 150bpm, 

movimentos fetais presentes, colo uterino com dilatação de 1cm. Nega perda de líquido e/ou 

sangramento vaginal. Sem demais comorbidades. Histórico negativo de infecções e uso de drogas. Para 

investigação, foi realizada ecografia fetal, evidenciando gestação única, em situação longitudinal e 

apresentação cefálica e Ultrassonografia com doppler, dentro dos parâmetros de normalidade. O peso 

fetal estimado foi de 2358g, encontrando-se no percentil 3 para a IG de 37 semanas, o que caracteriza 

RCIU grave. Considerando o risco fetal, foi realizada cesariana no dia seguinte à internação, sem maiores 

complicações. Entretanto, após a retirada da placenta, notou-se que o cordão umbilical se inseria 

próximo à margem placentária, sugerindo IMCU e elucidando a provável causa do RCIU. O 

Anatomopatológico da placenta confirmou a inserção marginal do cordão umbilical e ainda relatou 

trombose intervilosa e tromboses focais de vasos vilositários, além da presença de Corioamnionite 

Aguda com resposta inflamatória materna em estágio 1 sem resposta inflamatória fetal. Recém-Nascido 

e mãe evoluíram sem intercorrências, uma vez que o parto foi realizado em tempo de evitar 

complicações, recebendo alta hospitalar em 48h. 

 

CONCLUSÃO: 

A RCIU pode ser suspeitada durante o exame físico obstétrico através da discrepância entre a AU e a IG 

ou através de exames complementares, como a ultrassonografia obstétrica. Portanto, para que o 

diagnóstico seja realizado de forma precoce, necessita-se de um pré-natal adequado e da pronta 

intervenção médica, devido às possíveis complicações de curto e longo prazo geradas pela condição. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo 

Risco. Brasília, DF. 2012. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf. 

2. ISMAIL, Khadijah Irfah; HANNIGAN, Ailish; O’DONOGHUE, Keelin; COTTER, Amanda. Abnormal 

placental cord insertion and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-

analysis. Systematic Reviews, [S.L.], v. 6, n. 1, p. 1-11, dez. 2017. Springer Science and Business 

Media LLC. http://dx.doi.org/10.1186/s13643-017-0641-1. 

3. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). 

Manual de Assistência Pré-Natal. São Paulo. 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              (X) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

SETEMBRO AMARELO - VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Scarmignani Lumi 

COAUTORES: Camila Farina Rigo, Gabriele Schneider Ortiz, Júlia de Castilhos Serafini, Laís Restel 
Weber,  Luiza Molinari Bottega. 

ORIENTADOR: Ana Luiza Funghetti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

“O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi 

criado em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP 

(Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial 

de Prevenção do Suicídio (10 de setembro). A ideia foi pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais 

diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa” (CVV, 2020). Nosso objetivo foi instigar o 

debate acerca do suicídio e fomentar o diálogo no meio acadêmico a respeito de saúde mental e sua 

importância tanto entre colegas quanto em relação aos pacientes, promover reflexão sobre a 

importância da saúde mental, incentivar a discussão na comunidade acadêmica sobre a necessidade de 

conscientização acerca do suicídio, suscitar o debate sobre o medo de encarar doenças psicológicas com 

a mesma importância que as doenças físicas, estimular a prevenção, propiciar mais visibilidade à causa. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto teve início no dia 10/09/19 às 8:00h e término no dia 20/09/19 às 20:00h e consistiu na 

distribuição de 248 broches amarelos e panfletos com informações pertinentes à prevenção contra o 

suicídio no hall da faculdade de medicina nos quatro primeiros dias. Além disso, cartazes com 

mensagens positivas e motivacionais foram colocados nas paredes do Campus II da UPF – FAMED, que 
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ficaram expostos durante toda a atividade. Ainda, convidamos os alunos e funcionários a escreverem 

palavras de empatia para aqueles que estão passando por algum momento difícil durante os 10 

primeiros dias da atividade, totalizando 38 recados; posteriormente esses recados foram lidos e 

selecionados pela organização e disponibilizados para retirada nos 10 últimos dias. A divulgação foi 

realizada por meio de posts em mídias sociais e atingiu, em média, 300 estudantes e funcionários que 

passaram pelos corredores da faculdade durante a exposição dos cartazes. 

O resultado da ação demonstrou a preocupação atual dos estudantes e dos funcionários da 

universidade quando o assunto em questão é a saúde mental. Desde o primeiro dia em que os cartazes 

foram expostos, no dia 10 de setembro, os comentários sobre a ação foram positivos: as pessoas 

consideraram a ação empática e necessária para o momento atual. Quando se observa as frases 

deixadas, percebe-se também um reflexo da sociedade: por mais que muitas pessoas tenham suas 

palavras como forma de ajuda, também existe uma falta de conhecimento sobre o assunto e sobre como 

ele deve ser abordado com os indivíduos. Além disso, diversos membros da comunidade acadêmica da 

faculdade de Medicina relataram que mais ações em relação ao assunto, como essa, deveriam ser 

colocadas em prática. 

Outro aspecto importante que a atividade suscitou foi o desejo dos alunos de um maior envolvimento 

da faculdade em relação à saúde mental dos estudantes abrindo canais de comunicação para aqueles 

que não tem coragem de falar. Dessa forma, a atividade conseguiu desencadear a discussão sobre a 

prevenção sobre o suicídio e a necessidade de uma ação de prevenção ao suicídio que ocorra durante 

todo o ano, não apenas em setembro. Além do mais, ocorreu a fundamental reflexão acerca do assunto: 

precisamos olhar o outro com mais empatia e menos julgamento diariamente, durante todo o ano, isto 

é, a saúde mental deve ter visibilidade todos os dias, não apenas no mês dedicado a essa causa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que o projeto foi de grande importância para aqueles que passavam por momentos difíceis, 

com o alcance dos cartazes espalhados pela FAMED, bem como para conscientização de todos a respeito 

do assunto, ainda tratado como tabu. Ainda, percebemos uma alta demanda estudantil de mais ações 

relacionadas à saúde mental a fim de que a desmistificação do tema se torne possível. 

 

REFERÊNCIAS: 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. Setembro Amarelo, 2020. O Movimento. Disponível em 

<https://www.setembroamarelo.org.br/o-movimento/>. Acesso em: 24 de agosto de 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.setembroamarelo.org.br%2Fo-movimento%2F
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ANEXOS 
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(   ) Resumo             ( ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

TEMA: EQUOTERAPIA: AÇÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

 

AUTORA PRINCIPAL: Karla Duani Bolfe.  

COAUTORA: Anelise Resende Bilhar.  

ORIENTADOR: Paulo Cezar Mello. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF. 

 

INTRODUÇÃO  

É indiscutível que a Educação Física com a sua fundamentação no desenvolvimento humano, práticas 

psicomotoras e pedagógicas podem contribuir no processo de aprendizagem e reabilitação do 

aluno\paciente da Equoterapia.  

De acordo com Zuchetto e Castro (2002) a prática de exercícios não só contribui para a melhoria dos 

aspectos físicos quanto psicológicos das pessoas com necessidades especiais, como na melhoria das 

capacidades funcionais, permitindo uma melhor mobilidade. 

Neste sentido, a Equoterapia oferece um enorme campo de atuação e a Educação Física tem um 

importante papel a desempenhar, participando não somente no desenvolvimento de habilidades, mas, 

também criando condições fundamentais que objetivem a formação plena do aluno\paciente.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O que é a Equoterapia?  

A Equoterapia é um método terapêutico complementar que utiliza o cavalo em distintas áreas, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. A utilização do 

cavalo está embasada no seu movimento cadenciado e ritmado. [...]. (SOARES, et al., 2012). 

Portanto, mesmo que o praticante não execute nenhum movimento, ele ainda está recebendo 

estímulos. A interação, os cuidados e o manuseio, fazem com que os pacientes busquem demonstrar 

mais seus sentimentos e desenvolvem a autoconfiança. 

Movimento é um ótimo aliado para nosso dia a dia.  

De acordo com Simpson (2020), o exercício físico e o isolamento são essenciais. Glicocorticoides, como 

o cortisol, são elevados e podem inibir muitas funções do sistema imune. [...]. Os exercícios físicos são 

benéficos para a saúde pública.  
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O que é a pandemia que estamos passando? 

Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação de uma nova doença. Covid-19 é uma doença 

infecciosa causada pelo Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. O agravamento dessa 

doença é letal. 

Impacto da pandemia do novo coronavírus. 

Durante todo esse caos, os alunos\pacientes perderam o contato com o cavalo e todos os seus hábitos 

mudaram, fazendo assim, ficarem mais agitados e ansiosos, e os pais ficam nervosos e estressados, 

tendo assim, o aumento do nível de substâncias no organismo.  

Ações da Equoterapia em tempos de pandemia. 

Logo que nossos encontros foram restritos, tivemos que nos reinventar. Então, o coordenador e nós 

bolsistas, começamos a realizar reuniões pela plataforma Google Meet, e discussões no grupo do 

WhatsApp. Ali, tratamos diversas formas de estarmos em contato com os alunos\pacientes e seus 

familiares.  

Em uma reunião determinamos dar nosso primeiro passo, foi decidido realizarmos um vídeo com placas, 

descrevendo palavras de apoio e demostrando nossas saudades, após foi encaminhado para grupos, e 

postado em outras redes sociais. Depois de um tempo fizemos mais um, porém, nesse tinha todas as 

imagens dos alunos. As fotos utilizadas foram com autorização. Em uma reunião decidimos realizar lives 

para conversar com os alunos e seus pais. Nossa primeira live aconteceu no dia 21 de julho de 2020, às 

20 horas. Enfim, ela foi realizada com sucesso. Então, resolvemos fazer a segunda, contamos com a 

presença de duas palestrantes, uma da área da Psicologia e outra da Fonoaudiologia. Esse evento 

aconteceu no dia 11 de agosto de 2020, às 20 horas. Após as profissionais debaterem um pouco, 

abrimos para relatos, perguntas e discussões. O encontro foi aberto para a comunidade em geral, e, 

com a prévia autorização de todos, ele foi gravado e disponibilizado. O Projeto ofertou nesse encontro 

um atestado de (02) duas horas para quem precisasse.  

Para quando voltarmos à fazenda, estamos adquirindo materiais adequados, como: Álcool em gel 70%, 

luvas, protetores para pés, visor de proteção facial, tapete sanitizante, termômetro infra vermelho, 

entre outros.  

Portanto, enquanto não pudermos realizarmos nossos encontros, vamos mantendo nossas atividades 

por meios digitais. Fazendo assim o Projeto de Extensão: Educação Inclusiva Equoterapêutica cada vem 

mais vivo e especial.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Contudo, a importância da Educação Física na Equoterapia, abrange grande parte das habilidades 

motoras fundamentais. Por fim, com o contato com a natureza, o praticante encontra um despertar 

com a liberdade, sendo isso um ponto positivo para o desenvolvimento, cabe ressaltar, que a superação 

dos praticantes depende fundamentalmente de uma atitude interdisciplinar. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    X ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

MORTALIDADE HOSPITALAR PREMATURA: ESTRATIFICAÇÃO 

POR CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Karla Munike Magri Cortez Heep 

COAUTORES: Amanda Tamara de Souza, Carolina Klaesener, Patrícia Aline Ferri Vivian, Ivana Loraine 
Lindemann, Júlio César Stobbe, Daniela Teixeira Borges 

ORIENTADOR: Lissandra Glusczak 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  

 

 

INTRODUÇÃO: 

O processo de transição demográfica está diretamente relacionado à alteração epidemiológica,  o que 

repercute em toda a sociedade, especialmente em um meio de acentuada desigualdade social, pobreza 

e fragilidade das instituições, demandando esforços de gestores e de pesquisadores da área da saúde 

(VERAS, 2009). Neste contexto, estão as mortes por causas evitáveis, ou seja, de mortalidade 

prematura, contemplando doenças que poderiam ser eliminadas ou controladas com ações preventivas, 

de diagnóstico e de tratamentos precoces (RUTSTEIN et al., 1976). Registros de óbitos representam 

importante fonte de informação para a avaliação do estado de saúde da população, seja para análise 

epidemiológica, seja para o planejamento em saúde. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a 

prevalência da mortalidade hospitalar prematura e estratificá-la de acordo com características 

sociodemográficas e de saúde dos pacientes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo transversal conduzido no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, RS. Os 

critérios de inclusão foram pacientes com 13 ou mais anos de idade, ambos os sexos, residentes no 

município, que evoluíram ao óbito no hospital entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2012. Foram 

consultados os prontuários físicos e coletados dados referentes a sexo, idade, cor da pele, escolaridade, 

ocupação, endereço e causa do óbito. As causas de óbito foram agrupadas em diferentes doenças. A 

partir do endereço foi atribuído o local de residência, de acordo com os 23 setores censitários do 
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município. A variável dependente (mortalidade prematura) foi definida como a ocorrência do óbito 

entre 30-69 anos, para ambos os sexos (WHO, 2013). Os dados foram digitados em planilha eletrônica 

e conferidos quanto à consistência. Em software estatístico de distribuição livre (PSPP) realizou-se a 

estatística descritiva e, para a estratificação da variável dependente (mortalidade prematura) de acordo 

com as variáveis independentes foi calculado o teste do Qui-quadrado (significância estatística de 5%). 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi constituída de 446 pacientes, predominantemente 

do sexo feminino (53,1%), com idade igual ou superior a 70 anos (49,6%), cor da pele branca (87%), 

ensino fundamental (70,2%), ocupação em atividade do setor terciário (89,4%), não residente no centro 

da cidade (83,2%) e com serviço de APS no setor de residência (92,2%). Dentre as causas de óbito, as 

mais frequentes foram as doenças infecciosas (46,2%). A prevalência da mortalidade prematura foi de 

45% (IC95 41-50), apresentando diferenças estatisticamente significativas quanto a sexo (p=0,01), 

escolaridade (p<0,01), ocupação (p=0,02) e causa do óbito (p<0,01) (Tabela 1). Na contramão das 

estatísticas, constatou-se que, entre as causas de óbito, há uma grande proporção de óbitos por 

doenças infecciosas, tanto para óbitos não precoces, quanto para precoces, o que é um contrassenso, 

na medida em que a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis é uma realidade.  Outro dado 

a ser considerado, é a “causa natural indeterminada”, pois esse valor, tanto para óbitos precoces, 

quanto para não precoces, se fosse de fato determinado, poderia mudar os achados estatísticos em 

relação às causas de óbitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A taxa de morte prematura desse estudo, como importante indicador que contribui para avaliação e 

monitoramento do impacto das políticas públicas e da atenção primária, em relação ao controle e à 

prevenção de doenças evitáveis, poderá ser útil ao planejamento e organização dos serviços locais de 

saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Measuring the quality of medical care: a clinical method. New Engl J Med, v. 294, p. 582-8, 1976. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Action Plan 2013 for the prevention and control of 

noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva: World Health Organization; 2013. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1. Mortalidade precoce de acordo com características sociodemográficas e de saúde do 

paciente. Passo Fundo, RS, 2012. (n=446). 

        Óbitos precoces          Óbitos não precoces 

 Sim Não   

Variáveis n % n % p** 

Sexo      0,01 

     Masculino 108 51,7 101 48,3  

     Feminino 94 39,7 143 60,3  

Escolaridade (n=440)     <0,01 

Analfabeto 11 27,5 29 72,5  

Ensino fundamental 134 43,4 175 56,6  

Ensino médio 41 63,1 24 36,9  

Ensino superior 13 50,0 13 50,0  

 

Ocupação (n=445)     0,02 

Setor primário ou secundário 7 21,9 25 78,1  

Setor terciário 6 40,0 9 60,0  

Afastado do trabalho ou aposentado 188 47,2 210 52,8  

Causa do óbito     <0,01 

Doença infecciosa  90 43,7 116 56,3  

Doença respiratória crônica 23 36,5 40 63,5  

Causa natural indeterminada 38 73,1 14 26,9  

Doença cardiorrespiratória 19 39,6 29 60,4  

Doença neurológica 12 41,4 17 58,6  

Neoplasias 7 38,9 11 61,1  

Hemorragia aguda 7 46,7 8 53,3  

Outras* 3 30,0 7 70,0  

Causa externa 3 60,0 2 40,0  

              * Doença hematológica, vascular, renal, hepática e metabólica. 

             ** Teste do Qui-quadrado. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO DEFICIENTE VISUAL - 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Aparecida Meira Silveira  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Sheila Gemelli de Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Os órgãos da visão contribuem com 85% dos estímulos enviados para o cérebro para a realização da 

aprendizagem e desenvolvimento da locomoção e mobilidade. Perder a visão precocemente ou nascer 

com a deficiência, implica no comprometimento de atividades básicas, como a integridade, percepção 

e aprendizagem, quando a visão está comprometida, ocorre uma instabilidade postural, perdas 

sensoriais significativas e desvios compensatórios inadequados podendo resultar em respostas motoras 

gravemente desordenadas. A fisioterapia possibilita ao indivíduo torná-lo cada vez mais independente, 

melhorando a propriocepção e a imagem corporal visando uma maior qualidade de vida. O objetivo 

desse trabalho é relatar a experiência em realizar a fisioterapia em indivíduos com deficiência visual 

adquiridos e congênitos, que participam do projeto de extensão do curso de fisioterapia da 

Universidade de Passo Fundo, intitulado Atendimento Fisioterapêutico ao deficiente visual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No projeto de extensão do curso de Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo, participam indivíduos 

de ambos os sexos e idades, com deficiência visual, esses indivíduos possuem a perda da visão total ou 

parcial, e com etiologias diferentes, seja ela congênita ou adquirida. Inicialmente ocorre uma  avaliação  

através de uma entrevista e de um exame físico, onde os discentes de fisioterapia, que participam do 

projeto, buscam verificar as alterações e compromentimentos físicos desses indivíduos, se há alteração 

de equilíbrio, força muscular, amplitude de movimento, alteração de marcha e postura, e se eles 

possuem episódios de dores, para então serem elaborados metas e  plano de tratamento.  
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São realizados exercícios de equílibro estático e dinâmico e proprioceptivos, Andreotti e Teixieira 1994, 

dizem que o deficiente visual apresenta um equilíbrio falho, além de déficit de mobilidade, de 

coordenação motora, lateralidade e direcionalidade, esquema corporal e cinestésico prejudicados. 

Além de exercícios de fortalecimento muscular, utilizando halters, faixas eláticas e o exercício aeróbico, 

no estudo de Machado et al 2017, foi realizado treinamento combinado de exercício aeróbico e 

treinamento com pesos, mostrou-se eficaz ao proporcionar melhoras na qualidade de vida, além de 

melhorar a mobilidade e autonomia, Montarzino et al 2007, afirmam que a mobilidade tem um papel 

fundamental na qualidade de vida de pessoas com deficiência visual.  Exercícios respiratórios para 

reexpanão pulmonar como objetivo de diminuir complicações pulmonares. São realizados dinâmicas 

em grupos, para melhor socialização desses indivíduos, explorando texturas e superficies diferentes, 

além de orientações domiciliares para que eles não tenham riscos de acidentes.  

Exercitar suas potencialidades rumo à autonomia e à independência não apenas motora, mas cognitiva 

e psicossocial, como o alimentar-se e o locomover-se por suas próprias habilidades, produz efeitos 

positivos sobre a autoestima. Com isso o foco se dá na funcionalidade e independência na vida do 

deficiente visual, através de exercícios para marcha, coordenação motora, lateralidade, orientação 

espaço-temporal, equilíbrio, esquema corporal, itens que caracterizam os fundamentos da 

Psicomotricidade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As intervenções de profissionais da fisioterapia é de extrema importância para esses indivíduos, visto 

que, é comum nessa população alterações motoras e de equilibrio, o que os torna dependentes de 

outras pessoas,  aumentando a chance do risco de quedas. O projeto busca tornar esse individuos mais 

capazes de realizarem suas atividades de vida diária de forma segura, os tornando independentes, 

consequentemente melhorando sua qualidade de vida. 
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Andreotti RA, Teixeira LR. O papel da educação física adaptada no desenvolvimento motor do indivíduo 
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Montarzino A, Roberston B, Aspinall P, Ambrecht A, Findlay C, Hine J, et al. The impact of mobility and 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PODCAST: ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO DE PRÁTICAS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Calegari Segal.  

COAUTORES: Bruna Luersen Musscopp, Luisa Stedile Dal Pozzo, Maria Cristina Zachim, Valéria 
Hartmann. 

ORIENTADOR: Ana Luisa Sant'Anna Alves. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O contexto atual desafiou a todos, seja pelo modo de se comunicar ou da nossa relação com a 

alimentação. O elevado consumo de alimentos prontos para o consumo e alta frequência de refeições 

fora do lar vinha sendo observada ao longo das décadas no Brasil, entretanto, a pandemia de Covid-19 

limitou o acesso à refeição fora de casa. Assim, uma das recomendações do Guia Alimentar para a 

População Brasileira se mostrou essencial nesse contexto. Ter habilidades culinárias nunca foi tão útil. 

Neste sentido, a busca por informação sobre alimentação, tanto para compra, preparo e conhecimento, 

tem aumentado. Diante disso, o presente relato tem por objetivo descrever o uso do podcast como 

estratégia de divulgação de práticas alimentares saudáveis nas redes sociais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade faz parte do Projeto Promovendo Saúde e Qualidade de Vida do Curso de Nutrição da 

Universidade de Passo Fundo. O projeto busca a formação de multiplicadores de hábitos saudáveis, 

porém a pandemia fez com que as atividades presenciais fossem canceladas e outras formas de 

trabalhos tiveram que ser desenvolvidas. Após discussões virtuais do grupo de extensionistas sobre 

como atingir a população e sensibilizar sobre a importância da alimentação saudável, surgiu a ideia de 

realizar o podcast. O material base para a elaboração dos podcasts foi o Guia Alimentar para a População 

Brasileira, pois trata-se das recomendações oficiais sobre alimentação no Brasil (BRASIL, 2014). Para o 

desenvolvimento de 10 podcasts, inicialmente realizou-se a elaboração dos textos e após a gravação 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

1
4

 

com duração de aproximadamente 5 minutos cada. Os podcasts trazem como tema práticas alimentares 

saudáveis como, por exemplo, diferentes maneiras de consumir e classificação dos alimentos, 

informações nutricionais, grau de processamento, a fim de descomplicar e facilitar a mudança de 

comportamento. Assim, cada podcast abordou um passo da alimentação saudável e foi divulgado no 

site e redes sociais da Universidade de Passo Fundo. Essa iniciativa expôs de forma clara e simples os 10 

passos para uma alimentação saudável e permitiu alcançar a população através da tecnologia, 

contribuindo para a promoção de práticas alimentares saudáveis. Dessa forma, os podcasts servem 

como instrumento de apoio para a promoção da educação alimentar e nutricional através dos meios de 

comunicação, recomendação prevista no Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012). Seguindo essa linha de pensamento, a internet transformou-

se em uma fonte de troca de informações extraordinária. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2018, dois terços da população brasileira (69,8%) 

possui acesso à internet. Em vista disso, tornou-se necessário buscar ferramentas com alcance maior, a 

fim de promover atenção, conhecimento e reflexão sobre o assunto, abordando o tema saúde por meio 

de tecnologias digitais como proposta de ensino. No contexto do projeto, a tecnologia destaca-se como 

um meio de ultrapassar fronteiras, atingir um público maior, principalmente através das redes sociais. 

Em tempos de distanciamento social, a internet tornou-se uma grande aliada da educação e da 

propagação de informações, como a disseminação de hábitos de vida mais saudáveis. De acordo com 

Araujo et al (2017), o papel da tecnologia é facilitar as atividades diárias do ser humano, além de ser um 

meio de satisfazer a necessidade de interação e comunicação com outras pessoas. Dessa forma, os 

podcasts evidenciam-se como uma estratégia para atingir a população através da tecnologia, visando o 

bem comum e uma melhor qualidade de vida com enfoque na alimentação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A utilização dos podcasts como ferramenta para levar informações sobre alimentação saudável foi uma 

estratégia organizada pelos acadêmicos e professores extensionistas do curso de Nutrição da 

Universidade de Passo Fundo, visando a saúde e a coletividade em contexto de pandemia. Em vista 

disso, pode-se concluir que através do podcast foi possível usar a tecnologia como forma de atingir um 

grande número de pessoas, assim, contribuindo para a disseminação de práticas alimentares saudáveis.  

 

REFERÊNCIAS: 

ARAUJO, S. P. et al. Tecnologia na educação: contexto histórico, papel e diversidade. IV Jornada de 

Didática III Seminário de Pesquisa do CEMAD. Londrina: 2017, p. 920-928. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 

alimentar para a população brasileira. 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.  

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas 

públicas. Brasília, 2012. 
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Disponível em: https://bit.ly/3gu1gXu. Acesso em: 25 jul. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

1
6

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO PROMOVENDO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA 

FEIRA ORGÂNICA - A NUTRIÇÃO ATIVA NA FEIRA ORGÂNICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Larissa Gradaschi Bettin  

COAUTORES: Ana Luisa Sant'Anna Alves; Maria Cristina Zanchim 

ORIENTADOR: Valéria Hartmann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Constituída para comercialização de alimentos livres de agrotóxicos produzidos por agricultores de 

Passo Fundo/RS e da região, a Feira Orgânica da Universidade de Passo Fundo (UPF) é um projeto já 

consolidado onde são realizadas ações com objetivo de divulgar formas de aproveitamento e utilização 

dos produtos produzidos de forma orgânica para estimular a produção e o consumo destes, sendo in 

natura e minimamente processados, promovendo alimentação saudável e sustentável para o público 

que frequenta a Universidade e moradores da região. O incentivo à integração entre os diferentes 

participantes da rede de produção orgânica e a regionalização da produção e do comércio dos produtos, 

estimulando a relação direta entre o produtor e o consumidor final (MAPA,2020), sendo esse um dos 

desafios da extensão, formar profissionais mais conscientes em relação ao ambiente onde vivem, 

ensinando-os a trabalhar com diferentes mercados, colaborando com conhecimento técnico 

desenvolvido em sala de aula.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este relato faz parte do projeto de extensão "Promovendo Saúde e Qualidade de Vida" do curso de 

Nutrição da Universidade de Passo Fundo. Os acadêmicos do curso de Nutrição, bolsistas e voluntários 

deste projeto, realizam ações de educação alimentar e nutricional que propõem a orientação sobre 

utilização e consumo dos alimentos oferecidos na feira. A natureza do campus e o ambiente acadêmico 

formam um lugar perfeito para abrigar a Feira, que acontece em frente ao Centro de Convivência, 

Campus I da Universidade de Passo Fundo, todas as terças feiras disponibilizando mais do que produtos 
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saudáveis, orgânicos e acessíveis ao público universitário, mas também reforçando a importância da 

agroecologia na vida moderna e de que forma isso pode ser inserido na rotina das pessoas. Em face das 

várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar 

das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por 

diferentes saberes (BRASIL, 2014). Através de receitas disponibilizadas no Caderninho Mensal, onde são 

abordadas formas de utilizar os alimentos, e com estas o consumidor vai montando seu caderninho 

conforme o material for disponibilizado, sendo que a cada semana uma nova página é desenvolvida com 

receitas utilizando alimentos disponíveis na época, regionais e que podem ser comprados na Feira, além 

da degustação de algumas delas. Uma feira ecológica dentro de um espaço que produz conhecimento 

se tornou uma via de mão dupla, já que sendo uma vinculação com a comunidade e o compromisso 

com o desenvolvimento regional, incorporados à natureza da Instituição para além de seu compromisso 

social e político. Visto isso e o sucesso da Feira, que antes era realizada quinzenalmente passou a ser 

semanalmente, buscou-se a elaboração de atividades que envolvessem ainda mais o público, com a 

inclusão de receitas preparadas como pão de beterraba, bolo salgado de repolho, patê de folhas, entre 

outras, que são preparadas com produtos da feira, incluindo orientações sobre o uso integral dos 

alimentos evitando desperdício de partes comestíveis que possuem alto valor nutricional e geralmente 

são descartadas, bem como utiliza-las em preparos, receitas e cardápios. A educação, seja em casa ou 

nos ambientes de ensino formal e não formal, tem papel fundamental na compreensão de que a 

produção e do consumo de produtos orgânicos contribui fortemente para a construção de um mundo 

melhor para todos, com justiça social no campo e na cidade, propiciando o consumo responsável, 

viabilizando o acesso de todos à uma alimentação saudável, capaz de garantir mais saúde para a 

população e manutenção do planeta sustentável, de forma a dar esses mesmos direitos às futuras 

gerações (ASBRAN,2016). Foram elaboradas novas atividades de forma que as mesmas aproximassem 

ainda mais o consumidor ao alimento orgânico, como a elaboração de receitas e disponibilização de 

forma virtual, com a adaptação a situação da pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As atividades na Feira oferecem à população produtos e o conhecimento de sua utilização, de forma a 

contribuir com a saúde e a inclusão de hábitos saudáveis através do consumo de orgânicos. As 

atividades realizadas pelos bolsistas geram conhecimento, formação e colaboram com a 

comercialização, além de incentivar o consumidor ao conhecimento sobre as formas de preparo dos 

alimentos oferecidos na feira. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO- ASBRAN, 2016. Disponível em: 
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BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2020. Disponível em: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/o-que-sao-organicos 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

1
8
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo                    ( X ) Relato de experiência                    (    ) Relato de Caso 

 

AÇÃO DE EXTENSÃO SOBRE GESTAÇÃO EM ÉPOCA DE 

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Paggiarin Skonieski 

COAUTORES: Fernanda Zanotto, Victória Zamprogna, Iara Trevizan, Rafaela Link, Bruna Pasetti, 
Caroline Antoniollo, Letícia Iuhnieski, Deise Fanfa. 

ORIENTADOR: Carolina da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

Através do Projeto de Extensão Ligas Acadêmicas, a Liga acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e 

Sexologia da UPF em conjunto com a UPF TV percebeu a carência de informações que as gestantes 

apresentavam sobre como lidar com o seguimento da gestação em época tão incerta de pandemia e 

isolamento social, visto que foi percebido que muitas gestantes deixaram de fazer o acompanhamento 

pré natal nesse período por falta de conhecimento e medo de exposição ao vírus, o que coloca em risco 

de vida tanto a mãe quanto o bebê. Diante disso propusemos a gravação vídeos informativos para as 

gestantes e puérperas, com o objetivo de alertar sobre cuidados que esse grupo de risco deve tomar 

nessa época. Os principais temas abordados foram amamentação, identificação do trabalho de parto e 

transmissão vertical. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A ação conta atualmente com três vídeos, que foram divulgados pelas mídias digitais da UPFTV, como 

Facebook e Instagram, tal qual da Liga acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Sexologia da UPF e 

tiveram um alcance de cerca de 1500 visualizações por rede social, um número que dificilmente seria 

possível de forma presencial. Os vídeos foram gravados por acadêmicas de medicina da Universidade 

de Passo Fundo integrantes da liga acadêmica e editados pela UPFTV. O conteúdo didático foi baseado 

nas evidências científicas mais recentes que surgiram durante a gravação e englobaram assuntos como 

os cuidados na amamentação, a transmissão vertical do vírus e orientações gerais sobre a gestação em 
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tempos de COVID-19. Considerando que não foi encontrada evidência do vírus pandêmico no leite 

materno, em um dos vídeos foi explicado que o Ministério da Saúde não contraindica a amamentação, 

mesmo em mães com resultado positivo para o Sars-Cov-2. Elas devem, entretanto, ter cuidado 

redobrado com a higienização das mãos antes e depois, além do uso de máscara no decorrer do ato. 

Seus contactantes também precisam ampliar as precauções nessa época¹. Outro vídeo tratou sobre a 

transmissão vertical do vírus (da mãe para o feto dentro do útero). Nele citou-se que ainda não se sabe 

ao certo se isso é possível, todavia há diversos relatos de recém-nascidos que desenvolveram sepse pós-

natal e outras complicações. Há também evidências do Sars-Cov-2 tanto na placenta de mães com 

diagnóstico positivo, quanto na mucosa nasofaríngea de seus filhos logo nos primeiros dias de vida, o 

que seria um indício de que a transmissão ocorreu dentro do útero². Por isso, a especulação é de que 

há possibilidade, mas ainda são necessários mais estudos para elucidar esse assunto. No último vídeo, 

foram dadas algumas recomendações para o decorrer da gestação e também sobre quando procurar a 

emergência. Assuntos como trabalho de parto, contrações anormais e sinais de necessidade de 

atendimento médico especializado foram alguns dos temas desse último vídeo³. A ação mostra-se 

importante devido à relevância do tema e ao cenário atual de incertezas, em que a chegada da 

informação correta para a gestante é fundamental para o bom andamento e desfecho da sua gestação. 

A internet, portanto, tornou-se ferramenta essencial para a orientação e trouxe bons resultados, 

mesmo em meio a esse momento difícil de pandemia.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que nosso papel através da extensão acadêmica é realizar um trabalho continuado e amplo 

com a população de Passo Fundo, com o objetivo de amparar e agregar conhecimento. Em 2020, em 

razão de não podermos nos encontrar presencialmente com a comunidade, vimos uma saída através 

das mídias socais de nos comunicarmos com ela e tivemos um alcance e um retorno muito positivos.  

 

REFERÊNCIAS 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO NO PROJETO "REDES DE 

CUIDADOS TERRITORIAIS": RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Raquel Strauss  

COAUTORES: Tamiris Natália Chiossi, Flávia Naumann, Paula Pontel Botton, Tainá Tibolla e Juliana 
Secchi Batista 

ORIENTADOR: Matheus Santos Gomes Jorge 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O vigente momento que vivenciamos requer novas estratégias de atuação. Tendo em vista isso, a 

Universidade de Passo Fundo em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo e a Secretaria Municipal de 

Saúde, desenvolveu em junho de 2020, um Projeto para auxiliar moradores em estado de 

vulnerabilidade social no enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

O profissional de fisioterapia na Atenção Básica atua nas questões da prevenção e promoção de saúde, 

de forma a educar o paciente, sendo de maneira individual ou coletiva, onde também fornece suporte 

fisioterapêutico, além de auxiliar no trabalho interdisciplinar na equipe multiprofissional (RAGASSON et 

al., 2010).  

Neste sentido, o objetivo deste estudo é compartilhar as experiências de acadêmicos do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo dentro do Projeto Redes de Cuidados Territoriais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A construção do projeto veio a partir do número elevado de casos contaminados pela Covid-19 no 

município de Passo Fundo. Sendo assim, a comunidade acadêmica desenvolveu um plano com ações 

territoriais para auxiliar a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde da cidade nesse momento de 
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pandemia, objetivando a saúde e o cuidado dos indivíduos moradores de bairros com maior 

vulnerabilidade social, além de rastrear os casos de Covid-19. 

Nos territórios onde as atividades são desenvolvidas, grupos multidisciplinares visitam as casas das 

famílias buscando suas demandas. Um questionário composto por diversas perguntas é utilizado para 

direcionar a visita, sendo toda necessidade observada, apontada e discutida. No final de cada turno, o 

grande grupo se reúne para discutir os casos e fazer o agendamento de consultas ou encaminhamento 

para um especialista quando necessário. Os estudantes que fizeram o primeiro contato com a família 

são responsáveis por ela. 

O projeto impacta na comunidade de forma positiva por fazer um papel de ponte, onde, de forma rápida 

conseguimos atender diversas questões de saúde das famílias, que neste momento por vezes passaram-

se despercebidas. 

Visto que a pandemia requer o isolamento social, o qual potencializa o sedentarismo, contribuindo 

muitas vezes no surgimento de disfunções musculoesqueléticas, como dor miofascial e artralgias (SILVA 

E SOUSA, 2020), além de intensificar sintomas de ansiedade e estresse (HAINES KJ, BERNEY S, 2020), o 

profissional fisioterapeuta se faz indispensável, pois através da atividade física diminui o estresse, 

melhora a coordenação, a força muscular, a capacidade cardiorrespiratória, previne a fragilidade e a 

dispneia, entre outros benefícios (JIMÉNEZ-PAVÓN et al 2020). Assim, como para aqueles que 

contraíram o vírus e desenvolveram problemas respiratórios, a fisioterapia auxilia com exercícios de 

higiene brônquica ajudando a eliminar secreções e diminuindo o desconforto em pacientes que fazem 

tosse produtiva (THOMAS P et al, 2020). Portanto, o acadêmico de fisioterapia no projeto é muito 

importante para a comunidade, tendo em vista problemas que estão ocorrendo em virtude da 

pandemia, como também agravos normais do dia a dia. 

Quanto acadêmicos do curso de Fisioterapia da UPF e participantes do projeto é notável o quanto o 

mesmo transborda experiência, cada dia é um novo aprendizado, as discussões de caso nos 

proporcionam compreensão quanto às demais áreas, temos a oportunidade de ajudar o próximo, 

observar diferentes realidades, tudo em prol de uma única causa, o bem estar de uma população com 

necessidades, onde conseguimos dar uma atenção especial a esses indivíduos, entendendo melhor a 

sua realidade e os ajudando a minimizar seus problemas de saúde. Nesse sentido, o projeto proporciona 

aos estudantes expandirem seus horizontes, os coloca como protagonistas da ação, assim como agentes 

em saúde e tudo isso vai muito além do aprendizado profissional, nos torna mais humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim como os demais profissionais da saúde o fisioterapeuta tem um papel fundamental na equipe 

multidisciplinar, pois auxilia na promoção e prevenção em saúde, além de aplicar técnicas específicas 

da profissão. Dessa forma, mostra-se a importância dos acadêmicos da fisioterapia inseridos no projeto, 

que agregam na troca de conhecimento com os demais cursos, como também na conduta dos pacientes. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              ( ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

O USO DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DE 

SAÚDE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Letícia Reginato.  

COAUTORES: Júlia Mognon Mattiello, Nicolle Surkamp e Victória Zamprogna.      

ORIENTADOR: Cassiano Mateus Forcelini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A musicoterapia procura ajudar pessoas a aprimorar habilidades, adaptar comportamentos e superar 

obstáculos em suas vidas. Tal terapêutica pode ser usada em crianças e adultos com problemas físicos 

ou emocionais ou saudáveis que buscam bem-estar (1). A partir disso, objetiva-se uma revisão não 

sistemática sobre o uso da música como instrumento de promoção de saúde e sua importância, além 

de instigar o interesse do público-alvo nas medidas de saúde com a associação da informação e a 

atividade lúdica. O presente trabalho se justifica ao assumirmos que a música pode despertar o 

desenvolvimento de modos de expressão, teoricamente podendo auxiliar o aprendizado de uma 

maneira prazerosa, seja este para o corpo físico ou psíquico, achado que foi sugerido entre adolescentes 

(1). E, sem dúvida, a experiência musical tem reflexos fisiológicos encefálicos e corporais (2,3). Sendo 

assim, a música é, pois, instrumento importante na promoção da saúde e deve estar em palco nos 

debates em saúde.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir de uma revisão de literatura, com caráter exploratório, visando caracterizar o estado atual dos 

estudos publicados, utilizando, em diferentes contextos, intervenções de promoção à saúde aliadas à 

musicoterapia, com pesquisa em bases de dados (Pubmed, Scielo), no Google e em literatura musical 

geral sobre o tema de uso da música em promoção de saúde, buscou-se concretizar tal produção. 

Discussões importantes são geradas do tema, pois a música traz benefícios à relação médico-paciente, 

melhora o estado psicológico e biológico e promove o bem-estar das pessoas cuidadas (2). Além disso, 

para o acadêmico da área da saúde, desenvolve a confiança e a identidade, humanizando relações (4). 

A associação de expressões artísticas, nas suas mais diversas formas, às campanhas de promoção de 

saúde podem aumentar a eficácia destas, relação que desperta interesse do público-alvo. 
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Uma das estratégias de extensão que podem auxiliar a promover a saúde é a utilização de ações lúdicas, 

seja no cuidado médico ou de enfermagem, objetivando proporcionar conforto, diminuir o estresse 

relacionado aos tratamentos ou procedimentos e a dor. A música se credencia, assim, como recurso 

para promoção de saúde (1,2,3). Já usada na reabilitação e na terapia (musicoterapia), na literatura 

médica e de enfermagem, ainda são parcos os trabalhos avaliando a música na promoção da saúde (5). 

Em relação ao potencial benéfico da música para aumento da capacidade cognitiva, surgiu o interesse 

de testá-la a fim de melhorar o sono, levando-se em conta as características da música que se compõe 

para o relaxamento, ou mesmo para indução ao sono (3). Há uma série de dados sobre como utilizar a 

música para melhorar a qualidade do sono, ainda que os estudos sejam de pequeno porte. Ensaio clínico 

com 94 estudantes entre 19 e 28 anos comparou música clássica (dos períodos Barroco e Romântico) 

com audiolivro de histórias curtas, ambos por 45 minutos antes de dormir, e com controle sem 

intervenção; após 3 semanas de tratamento, apenas o grupo exposto à musicoterapia teve melhora na 

qualidade do sono medida pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (5). Outro estudo cruzado 

envolvendo 38 indivíduos (entre 50 e 75 anos) com insônia comparou música relaxante antes de dormir 

com caminhada matinal, avaliando-os com actigrafia e eletroencefalograma, este durante o sono; os 

períodos de exposição à musicoterapia redundaram em melhora da eficiência do sono no registro 

eletroencefalográfico (3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que o uso da música na promoção da saúde é promissor e seu emprego benéfico não só 

para os pacientes, mas também para os veiculadores da intervenção, e mesmo para a relação entre 

ambos os partícipes do processo de saúde. Dessa forma, é fundamental que todos sejam encorajados a 

utilizar e recomendar tal prática, já que seu potencial benéfico é significativo. 

 

REFERÊNCIAS: 
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335. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 

AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Luciéli Ferreira Morais  

COAUTORES: Rafaela Lucena de Oliveira  

ORIENTADOR: Laura C. Giacometti 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

  O fonoaudiólogo é um profissional extremamente importante na equipe multidisciplinar de uma 

unidade de terapia intensiva neonatal, uma vez que, o bebê prematuro nasce com as funções 

estomatognáticas imaturas que não se encontram preparadas para iniciar o aleitamento materno sem 

uma avaliação e terapia adequada antes. Dessa forma, o profissional habilitado irá principalmente 

adequar a coordenação entre sucção, deglutição e respiração para que não haja possibilidade de 

broncoaspiração e a amamentação seja iniciada da forma mais rápida e segura possível. Além disso, 

orientações quanto a posição e pega são fundamentais no processo pois as mães encontram-se 

inseguras devido ao baixo peso e toda história clínica vivenciada pelo bebê. Dessa forma, o presente 

relato de experiência tem como razão detalhar as vivências em um estágio extracurricular no serviço de 

fonoaudiologia de um hospital de alta complexidade de Passo Fundo, com atuação na área materno-

infantil.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 É considerado prematuro o bebê nascido abaixo das 37 semanas de gestação e prematuro extremo o 

nascido abaixo das 30. Esses bebês, precisam de cuidados especializados para a manutenção das 

mínimas condições de saúde que exigem sua sobrevivência. Entre essa atenção especial encontra-se o 

suporte necessário para que as estruturas que ainda não encontram-se bem desenvolvidas possam a 
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vir se formar como em um bebê a termo. Entre essas condições encontram-se a estabilidade da 

capacidade respiratória, termorreguladora, gastrointestinal e também o desenvolvimento dos reflexos 

de sucção e deglutição que são fundamentais para a alimentação segura e eficaz. O fonoaudiólogo, em 

conjunto com a equipe médica definirá o melhor momento para iniciar os estimulos de sucção não 

nutritiva e posteriormente o aleitamento materno. Devido ao baixo peso e as condições clínicas 

apresentadas pelo paciente é necessário que haja cuidado e principalmente perseverança e paciência 

com o manejo do aleitamento dessas criança, visto que a importância de existir aleitamento materno 

exclusivo para esses pré-termos é fundamental uma vez que nenhuma fórmula se compara a todos os 

benefícios trazidos por este, que se adapta a todas as necessidades do bebê.  

 No hospital de alta complexidade de Passo Fundo, o início dos estimulos são definidos pela equipe 

médica e fonoaudiológica, sempre são iniciados quando o peso e a idade gestacional corrigida estiverem 

adequadados e as condições clínicas do paciente estiverem estáveis. Não é realizado estimulação não 

nutritiva e nem estímulo em seio materno quando a criança encontra-se instável ou com baixo peso, e 

se o atendimento já estiver em andamento e houver piora clínica  eles são suspensos, para que o bebê 

não associe a sucção e os estímulos a algo ruim, pois devem ser sempre relacionado a algo prazeroso 

para o lactante. O desmamame da via de alimentação alternativa se inicia quando a equipe 

multidisciplinar julga como seguro e mesmo após a alta para a enfermaria o paciente continua sendo 

acompanhado, para que haja segurança na saída do hospital, onde o bebê deve estar em aleitamento 

materno em livre demanda sem necessidade de outra via de alimentação como a sanda nasoentérica e 

esteja ganhando peso para se desenvolver como o esperado.   

Algumas crianças com necessidades específicas ou por opção materna são submetidas ao uso de 

mamadeira como complemento ao seio matero ou como a única via de alimentação. Essa opção de 

nutrição é introduzida ainda em ambiente hospitalar para dar todo suporte e informações necessárias 

sobre os riscos e beneficios para o bebê. Porém, desde o primeiro contato com a família é explicado as 

particularidades do bebê e suas necessidades devido a prematuridade, tentando sempre proporcionar 

o leite materno como único alimento para o este até os seis meses de idade corrigida e para que a 

família entenda a sua importância para o desenvolvimento do sistema estomatognatico e imunológico 

da criança . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O aleitamento materno é o alimento mais benéfico e possui propriedades únicas para a nutrição, 

desenvolvimento neuropsicomotor e estomatognático dos bebês nascidos pré-termo. E por isso,  

fonoaudiólogo dará todo suporte e atenção para que a amamentação em livre demanda seja feita de 

forma segura e eficaz, tanto para o bebê quanto para a mãe. Dessa forma, este profissional é 

excepcional na equipe multidisciplinar não apenas deste hospital, mas de qualquer outro. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (    ) Resumo              (  x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE NA 

PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DA FAMILIA DE UMA ESCOLA 

MUNICIPAL DE PASSO FUNDO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Luísa Schultz Coelho Kampits 

COAUTORES: Ana Cristina Pippi dos Santos, Amanda Eveline Lermen, Bianca Thais Schneider, Claudia 
Simone Cervi, Gisele Baggio, Marcia Adorno, Marcos de Assis Euzébio, Raphael Loureiro Borges, 
Vanessa Keche. 

ORIENTADOR: Isabel Inês Zamarchi Lanferdini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO  

O Programa de Educação pelo Trabalho (PET), é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Passo Fundo e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Universidade de Passo 

Fundo (UPF), visa desenvolver habilidades de trabalho em equipe de forma interdisciplinar entre os 

integrantes e os profissionais de saúde da Atenção Básica. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), tem como objetivo desenvolver ações de Educação em Saúde nas 

Escolas a fim de garantir o acesso à informação de qualidade e aproximação dos estudantes com os 

serviços de saúde, possuindo como base a parceria entre a escola e a rede de saúde de uma 

comunidade.  

O objetivo do trabalho é demonstrar a importância da articulação das equipes da ESF e da educação na 

promoção de ações e prevenção de agravos à saúde de um mesmo território. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Dando continuidade as atividades educativas em saúde já desenvolvidas na Escola Municipal Irmã Maria 

Catarina, a direção solicitou a participação do PET e da equipe da ESF na Feira da Família, desenvolvida 
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pela escola anualmente, para realizarmos ações de orientação, atividades educativas e serviços em 

saúde. Dessa forma, os integrantes do projeto e alguns profissionais da equipe de saúde realizaram a 

verificação da pressão arterial, orientações sobre Hipertensão Arterial, saúde da mulher, saúde do 

homem, imunizações, alimentação saudável e importância da higiene bucal. Além da distribuição de 

folhetos explicativos sobre os temas já citados. 

A atividade realizada com o escovódromo de higiene bucal, onde os alunos da escola executavam a 

escovação dos dentes de forma correta, com supervisão de uma odontóloga e acadêmica da área 

específica, sendo instruídos a como manter uma boa higiene bucal, ao final da atividade cada criança 

recebeu a escova utilizada.  A ação foi pensada após o relato de que alguns alunos desta mesma escola, 

em outra atividade sobre higiene corporal realizada anteriormente, não possuírem escovas de dente ou 

dividiam a mesma com outros integrantes da família.  

A fim de enfatizarmos a importância da alimentação saudável foi realizada a orientação sobre o assunto 

com o auxílio dos “10 Passos para a Alimentação Saudável”, com o intuito de incentivar a redução do 

consumo de sal, principalmente para indivíduos com hipertensão arterial, foi efetuada a distribuição de 

sal de ervas e realizada orientação de como produzi-la em casa.   

Em vista que a feira foi realizada após os meses de outubro e novembro, buscamos realizar outra frente 

de orientação sobre a saúde da mulher e saúde do homem, com a intenção de reforçar as pessoas a 

procurarem os serviços de saúde para realizar os exames e ter maiores informações. Por sabermos da 

importância da atenção primária nos níveis de assistência dos serviços de saúde, todas as atividades 

desenvolvidas na Feira foram pensadas em conjunto com os profissionais de saúde e educadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A atividade de educação em saúde desenvolvida pelo PET em parceria com a educação, possibilitou 

aproximar a comunidade, os serviços de saúde e a escola, ou seja, essa atividade atingiu o objetivo do 

PSE e do PET-Interprofissionalidade, que é a integração entre a educação, saúde e a comunidade de um 

determinado território e com a atuação de profissionais de várias áreas. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUANDO A MENTE ADOECE O CORPO: MANIFESTAÇÕES 

CUTÂNEAS ASSOCIADAS A ESTRESSE PSICOLÓGICO EM 

TEMPOS DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: MARTINA SOUILLJEE BIRCK  

COAUTORES: FERNANDA SOUILLJEE BIRCK 

ORIENTADOR: ANA DENGO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia da COVID-19 possui impactos que ultrapassam sintomas respiratórios. Muitos fatores estão 

associados à COVID-19 e ao surgimento de manifestações psiquiátricas, tendo como gatilho o medo do 

vírus, efeitos adversos dos medicamentos, problemas financeiros ou isolamento social (RAONY et al., 

2020). 

Esses gatilhos diminuem a saúde mental da população e geram ansiedade, depressão e estresse (RAONY 

et al., 2020), os quais podem se manifestar por meio de lesões cutâneas, especialmente a dermatite 

factícia, aquela autoinflingida (RODRIGUES et al., 2016).  

Pela grande prevalência de distúrbios psiquiátricos encontrados na comunidade devido ao COVID-19 

(STEIN, 2020), este trabalho é de extrema importância para facilitar o reconhecimento de suas múltiplas 

faces, especialmente suas manifestações cutâneas, a fim de melhorar seu diagnóstico e oferecer um 

acompanhamento psicológico eficaz para as pessoas com doenças de pele, intensificando sua qualidade 

de vida.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

As pandemias são um problema de saúde pública que ameaça a integridade da vida das pessoas, causa 

número significativo de mortes e de enfermos, sobrecarrega recursos e prejudica o funcionamento 
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normal da sociedade (OPAS, 2005). Efeitos na saúde mental e, portanto, a diminuição da qualidade de 

vida da comunidade, é um reflexo desse caos (STEIN, 2020). Estima-se que até metade dos indivíduos 

expostos a pandemias possam desenvolver alguma manifestação psicopatológica, o que representa um 

alto risco psicossocial (OPAS, 2005).  

Os sintomas psicológicos estão relacionados com as fases da epidemia. A primeira fase, caracterizada 

por mudanças no estilo de vida da população – consequência da emergência de uma situação de 

pandemia e da instalação de medidas de isolamento social – é marcada por medo (de contaminação e 

do desconhecido) e por estresse generalizados. A segunda fase está relacionada com o confinamento 

compulsório – que ocasiona sensações de desamparo, tédio, raiva e, especialmente, ansiedade. Já a 

terceira fase, referente às possíveis perdas econômicas e afetivas decorrentes da situação, tem como 

sequelas mais importantes o luto prolongado, a depressão, o risco aumentado de suicídio e o posterior 

desenvolvimento de estresse pós-traumático (UNIFESP, 2020). 

Apesar de serem negligenciados ou subestimados na vigência de pandemias (SCHMIDT et al., 2020), os 

desajustes em saúde mental tendem a ter repercussões físicas nos indivíduos. Determinados sintomas, 

lesões e doenças de pele – como o vitiligo, a neurodermite e a psoríase – podem ser desencadeados por 

sentimentos, sendo relacionadas principalmente com estresse emocional e com ansiedade. Ainda há 

casos em que as lesões na pele são causadas pelo próprio indivíduo portador de problemas psíquicos, 

com ou sem consciência, como na dermatite factícia (em que há automutilação) ou na tricotilomania 

(que leva a pessoa a arrancar os cabelos) (RODRIGUES et al., 2016).  

A rápida disseminação do novo coronavírus por todo o mundo, as incertezas sobre como controlar a 

doença e sobre sua gravidade, além da imprevisibilidade acerca do tempo de duração da pandemia e 

dos seus desdobramentos, caracterizam-se como fatores de risco à saúde mental da população em geral 

(SCHMIDT et al., 2020). Essencialmente, estima-se um aumento da incidência de transtornos psíquicos 

(OPAS, 2005) e de manifestações cutâneas associadas, sendo fundamental, portanto, o reconhecimento 

precoce desses sintomas para a garantia do bem-estar físico e mental da população em tempos tão 

difíceis como estes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a emergência da pandemia de COVID-19, o estresse emocional e a ansiedade provenientes da 

situação de caos mundial e de seus inúmeros impactos apresentam-se como riscos à saúde mental dos 

indivíduos. Assim, para a garantia do bem-estar da população, é indispensável que haja o 

reconhecimento – e posterior tratamento – dos casos de manifestações cutâneas relacionadas a 

estresse psicológico.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LESÕES E DESORDENS BUCAIS OBSERVADAS EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus José Dutra  

COAUTORES: João Paulo de Carli, Micheline Sandini Trentin 

ORIENTADOR: Daniela Jorge Corralo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o processo de envelhecimento é comum que ocorra uma piora no quadro da saúde oral das 

pessoas, normalmente isso está associado a uma deficiência nos cuidados de higiene oral e ocorre mais 

comumente em idosos institucionalizados, nessa faixa da população, diversas patologias podem 

acometer a boca e dentes (PETERSEN & YAMAMOTO, 2005; MELO et al., 2017). Este trabalho teve como 

objetivo avaliar e determinar as patologias bucais presentes em idosos institucionalizados atráves de 

exames orais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

As coletas para os resultados do presente estudo foram iniciadas após o consentimento da Direção da 

Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) São José e João XXIII e após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo/RS. Foram realizadas atráves do projeto de 

extensão intitulado "atenção a saúde bucal do idoso" onde os encontros ocorriam semanalmente pelo 

período de março de 2017 à outubro de 2018. O levantamento dos dados foi através de exames intra-

orais de dentes e mucosas. Foram avaliados 84 idosos, sendo 51 mulheres (60,71%) e 33 homens 

(39,29%). Desse total, 12 (14,28%) apresentaram alguma patologia ou alteração em mucosas e dentes. 

Foram observados fibromas em rebordo superior, hiperplasias de fundo de sulco, candidíase, lesões 

descamativas labiais, saburra lingual, raízes residuais, doença periodontal entre outras desordens. O 

envelhecimento caracteriza-se por ser um processo natural e gradual, as mudanças que chegam com o 

envelhecimento não causam, de início, incapacidades e limitações, entretanto com o passar do tempo 
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e a associação a outras doenças essas mudanças causam níveis crescentes de limitações para que as 

pessoas desempenhem atividades do dia a dia e ainda podem tornar o indivíduo mais vulnerável à 

outras doenças sistêmicas e locais (ESQUENAZI et al., 2014; MIRANDA et al., 2016). Os idosos, em muitos 

casos, possuem algum grau de dependência e uma menor autonomia em desenvolver atividades como 

a higiene pessoal, e as instituições asilares possuem, normalmente, uma equipe reduzida que não 

consegue dar toda a atenção especifíca e necessária a cada um dos idosos que e acabam deixando de 

realizar a higiene oral e outros cuidados da saúde em geral, levando o institucionalizado a essas 

condições, favorecendo o desenvolvimento de potologias na cavidade bucal o que levará a uma piora 

na qualidade de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É notoria a necessidade de um cirurgião dentista junto a equipe de cuidados nas ILPIs, a higiene oral 

muitas vezes não é feita pelos idosos ou pelos cuidadores, assim, os institucionalizados acabam 

desenvolvendo variadas patologias na cavidade bucal devido a falta de higiene adequada, também, com 

uma equipe em saúde bucal nas instituições esses tipos de patologias são diagnosticadas mais 

precocemente e tratadas o quanto antes, melhorando a qualidade de vida do idoso. 

 

REFERÊNCIAS: 

PETERSEN, P. E.; YAMAMOTO, T. Improving the oral health of older people: the approach of the WHO 

Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol. v. 33, p. 81-92, 2005.    
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ESQUENAZI, D.; SILVA, S. R. B. D.; GUIMARÃES, M. A. M. Aspectos fisiopatológicos do envelhecimento 

humano e quedas em idosos. Revista HUPE, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 11-20, 2014. 

MIRANDA, G. M. D.; MENDES, A. C. G.; SILVA, A. L. A. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios 

e consequências sociais atuais e futuras. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, 

v.19, n. 3, p. 507-519, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO “ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DO 

IDOSO”:  PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PACIENTES 

RESIDENTES NA ILPI SÃO JOSÉ E JOÃO XXIII. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mayara Del Sant de Araujo  

COAUTORES: Yonara Unser, Mateus Groethe, Alexia Trento, Gabriela Eilert,Camila Chaves João Paulo 
De Carli, Daniela Jorge Corralo 

ORIENTADOR: Micheline Sandini Trentin      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No Brasil, segundo o IBGE, uma pessoa nascida em 2016 tinha expectativa de vida média de 75,8 anos, 

representando um aumento de mais de três meses comparado a uma pessoa nascida em 2015. Isso 

mostra que há um aumento na expectativa de vida média dos brasileiros com o passar dos anos. 

A expectativa de vida do brasileiro continuará aumentando nas próximas décadas e como consequência, 

há a necessidade de proporcionar melhor qualidade de vida ao segmento idoso da população. A saúde 

bucal tem grande influência para que se obtenha uma boa qualidade de vida.  

Este trabalho tem como objetivo verificar as principais condições sistêmicas dos idosos e relacionar 

com  as condições bucais e hábitos higienização oral, além de se realizar tratamentos preventivos bucais 

nos idosos residentes na ILPI São José e João XXIII. Em 2020, com o cenário imposto pela Pandemia, fez 

com que o Projeto fosse interrompido em meados de março e não foi possível o atendimento presencial 

dos pacientes.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

A população humana no período em que envelhece, sofre alterações nas funções gerais do organismo, 

as quais vão se agravando com a idade. Alguns fatores na velhice devem ser considerados, tais como 

funções fisiológicas e metabólicas do corpo, incluindo a cavidade bucal. Profissionais da Odontologia 
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devem, portanto, conhecer o processo de envelhecimento, tendo em vista a realidade epidemiológica 

nacional, buscando assim estabelecer ações de promoção à saúde com a implementação de programas 

voltados para a recuperação, melhora e principalmente, manutenção da saúde bucal, visto que os 

problemas mais comuns concentra-se no edentulismo, necessidade de uso de prótese, alterações 

periodontais e falha no processo de cuidado do idoso (BARBOSA, 2011). 

Cuidado geriátrico inclui pelo menos o diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie, doenças 

periodontais, dores de cabeça e pescoço, disfunções salivares, problemas com a prótese e 

comprometimento das funções de deglutição, mastigação e paladar. 

A manutenção da saúde bucal, depende principalmente da motivação e cooperação dos pacientes e sua 

habilidade para escovar os dentes.  Sendo assim a população idosa necessita de atenção individual para 

escovações, devido à falta de coordenação, destreza manual e a impossibilidade de realizar 

higienização.Os idosos constituem o maior grupo de consumidores medicamentos do mundo, os quais 

os efeitos estão associados à inibição do fluxo salivar, aumentando a suscetibilidade à cárie.  

Os recursos básicos para orientação do idoso envolvem informações quanto à limpeza regular diária dos 

dentes e próteses, quanto ao controle da dieta e orientações visando o fortalecimento da superfície 

dentária com o uso do flúor. Tendo em vista alguns recursos essenciais para uma higiene oral 

equilibrada como: 

• Consumir água ajuda na produção de saliva e mantém o corpo hidratado. 

• Uma alimentação saudável também ajuda manter dentes saudáveis, sendo que, quanto 

menos alimentos com açúcar forem consumidos, menos chances de surgirem cáries. 

• Utilizar escovas dentais macias e ser delicado na hora da escovação, devido ao 

envelhecimento causar retração gengival, principalmente quando a escovação não foi 

realizada de forma correta no decorrer da vida. 

• É essencial o uso de flúor e do fio pois com a exposição da raiz dental em idosos, essa dica 

é de suma importância para evitar a sensibilidade. 

•Visitar o dentista com frequência na terceira idade é muito importante, o profissional irá 

ajudar a evitar e ou solucionar problemas bucais e suas questões envolvidas devido à idade 

do paciente, sugerindo e até realizando os tratamentos adequados. 

 A incidência da doença periodontal, cáries radiculares e perdas dentárias é maior na idade adulta e 

velhice. Porém este fato vem sendo considerado como reflexo da falta de prevenção e de cuidados 

com a higiene oral, que deveriam ser destinados principalmente à população adulta, para que 

mantenham seus dentes até idades mais avançadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Contudo, percebe-se que é de suma importância a participação do dentista na vida dos idosos, tanto 

para orientações sobre higiene oral, quanto para tratamentos, pois na terceira idade devido as 
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dificuldades que surgem ao longo da vida, os idosos possuem muito mais vulnerabilidade a doenças 

periodontais, cáries e perdas dentárias, especialmente os idosos que residem em ILPIs.       

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Perfil dos idosos responsáveis pelos 

domicílios no Brasil. Estudos e pesquisas: informação demográfica e sócio-econômica. Brasília, n.09, 

2000, p. 1-97. 

SALES MVG, FERNANDES-NETO JA, CATÃO MHCV. Condições de saúde bucal do idoso no Brasil: Uma 

revisão de literatura. Arch Health Invest. 2017; 6(3):120-124. 

BARBOSA KGN. Condições de saúde bucal em idosos: uma revisão da realidade brasileira. Odontol Clín 

Cient 2011; 10 (3) 227- 231.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA DESCOBERTA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Micheli Artuso  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michelle Helena Nervo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A educação infantil é a fase mais importante na vida de uma criança, pois é o período que se constrói o 

alicerce do humano, sendo a base onde serão fixadas todas as estruturas de aprendizagem para a vida 

quanto a formação, organização e conduta do sujeito. 

A curiosidade é uma característica natural do ser humano. Ela estimula o cérebro para novas 

aprendizagens. Considerando essa prerrogativa, esta pesquisa tem o objetivo de refletir sobre a 

importância do ensino de ciências de forma prática e lúdica, iniciada na primeira fase da educação 

básica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo foi realizado através de revisão bibliográfica. A coleta de dados ocorreu em artigos 

científicos e livros disponíveis em plataformas on-line disponibilizadas pela UPF e impressos. Ao longo 

do trabalho, percebemos que a educação infantil sofreu muitas mudanças ao longo dos anos. Passou 

de uma proposta assistencialista para uma proposta formativa, contemplando todos os ambitos 

formativos de um sujeito.  

Atualmente, a educação infantil é reconhecida como a primeira fase da educação básica. Houve uma 

série de avanços na organização do processo de ensino, respeitando, inclusive, normativas legislativas 

para a educação. Esse modelo educacional ganhou força e pode, com auxílio de metodologias de ensino, 

favorecer o desenvolvimento da criança dentro desse novo ambiente. Neste sentido, as escolas e 
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creches têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 

crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à 

educação familiar.  

A introdução do saber inicia na fase da educação infantil e isso contribuirá em toda as fases que o aluno 

passará ao decorrer de sua vida. Conforme a BNCC e as teorias Piagetianas, durante a educação infantil, 

as atividades vem ser planejadas com o objetivo de “atender as necessidades de cada criança, 

dependendo do seu estágio de desenvolvimento, contribuindo para o processo da construção da 

autonomia” (Craidy e Kaercher, 2001, p. 156). Vinculado ao ensino de ciências e aos demais 

conhecimentos, “proporcionando, através dos conhecimentos acumulados das teorias, das 

metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de possibilidades de exploração do mundo 

realizada pelas crianças” (Rosa, 2001, p. 153 apud Craidy e Kaercher, 2001).  

Desta forma, verifica-se que é de suma importância estimular o ensino de ciências na formação da 

criança. A ciência é enorme incentivadora da curiosidade e enfatiza a fase “dos porquês”. Aprender 

ciência desde cedo por meios lúdicos fará com que o conceito seja dificilmente esquecido, facilitando o 

aluno no futuro quando já há o conhecimento prévio que foi aprendido no passado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando o ensino de ciências de maneira precoce, a criança é provocada a explorar e utilizar sua 

criatividade. Os pequenos estudantes são incentivados às questões do cotidiano, a observação dos 

hambientes em que convive e a responder questões sobre o meio. Com isso, são introduzidos ao 

conhecimento científico e esse fato contribuirá com a sua formação como cidadão e como estudante. 

 

REFERÊNCIAS: 

CRAIDY, C. M.; KAERCHER, G. E. P. S. Educação infantil: pra quê te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311623/pageid/152>. 

Acesso: 11 maio 2020. 

ROSA, R. T. D. Ensino de ciências na educação infantil. In: CRAYDI, C. M.; KAERCHER, G. E. P. S. Educação 

infantil: pra quê te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311623/pageid/152>. Acesso em: 11 

maio 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

4
2

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL DO 

FONOAUDIÓLOGO E DO ODONTÓLOGO NA MORDIDA 

ABERTA ANTERIOR 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Miriã Eloíza do Amaral  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Lisiane Lieberknecht Siqueira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho interprofissional é uma prática colaborativa que envolve dois profissionais com diferentes 

experiências e habilidades, não apenas trabalhando juntos, mas interagindo pelas necessidades em 

saúde de outros indivíduos (OMS, 2010). Assim, os profissionais fonoaudiólogos e odontólogos podem 

atuar conjuntamente nos casos de alterações oclusais. Na população infantil é frequente a alteração de 

oclusão chamada mordida aberta, devido a problemas respiratórios, hábitos prolongados de sucção, 

entre outros fatores. As consequências miofuncionais ocasionadas pela mordida aberta anterior são 

diversas, sendo que este problema pode ser prevenido e tratado com atuação conjunta destes e outros 

profissionais da saúde. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da 

atuação interprofissional do fonoaudiólogo e do odontólogo na mordida aberta anterior. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A mordida aberta anterior é caracterizada como a falta de contato entre as bordas dos dentes incisivos 

e/ou caninos no sentido vertical e essa alteração pode suceder com desarmonia miofuncional da 

cavidade oral e da face. Entre os fatores causais desse tipo de mordida aberta, pode-se citar o 

surgimento incompleto dos dentes anteriores, o tamanho anormal ou interposição de língua, a 

respiração oral por obstruções das vias aéreas e os hábitos orais deletérios de maneira prolongada 

(ALMEIDA et al., 1998). Se tratando dos hábitos orais deletérios a sucção digital é considerada a mais 
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prejudicial, pois o dedo desempenha maior pressão no sentido vestibular e apical nos dentes superiores 

anteriores, como a sucção do polegar. Por conseguinte, pode-se citar o hábito de roer unhas, o uso 

prolongado de chupeta, sendo que neste último os prejuízos são bem semelhantes aos da sucção digital 

e a amamentação artificial com o uso de mamadeira. Os prejuízos da mordida aberta podem ser 

dentários, esqueléticos, da musculatura, da simetria facial e do sistema estomatognático, com destaque 

na mastigação e deglutição, em que a maioria dos indivíduos projetam a língua anteriormente quando 

deglutem, podendo causar alterações significativas nessa função. Assim, se tratando da atuação do 

profissional odontólogo, o mesmo é o responsável pela correção e estabilidade dentária, podendo 

utilizar recursos para melhorar o posicionamento dentário (MACIEL; LEITE, 2005). Porém, sabe-se que 

a função dos aparelhos ortodônticos podem ser limitadas, pois alteram apenas a dentição, fazendo-se 

necessário o trabalho fonoaudiológico em conjunto para as questões musculares,  como também na 

realização de detecção e retirada desses hábitos, na conscientização e prevenção das alterações das 

mordidas abertas e outras adequações. Afinal, é imprescindível que se trabalhe a prevenção das más 

oclusões e da mordida aberta anterior, enfatizando as causas possíveis de serem tratadas, como 

respiração oral  e a retirada dos hábitos deletérios, pois, os pais e familiares necessitam conscientizar-

se das alterações que eles causam, quando utilizados de maneira prolongada, não só para a dentição, 

como também para a musculatura e para as funções estomatognáticas, que são essenciais para o ser 

humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Frente a importância do diagnóstico diferencial na prevenção e tratamento da mordida aberta anterior, 

é fundamental a atuação interprofissional do fonoaudiólogo e do odontólogo, pois quando o indivíduo 

é visto como um todo, não apenas em seu aspecto dentário, mas também muscular, doentio e até 

mesmo emocional, sua recuperação será mais qualificada e eficaz, diminuindo as chances de recidivas. 

 

REFERÊNCIAS: 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Marco para ação em educação interprofissional e prática 

colaborativa. Disponível em: http:/www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en. Acesso em: 10/08/2020.  

MACIEL, C. T. V.; LEITE, I. C. G. Aspectos etiológicos da mordida aberta anterior e suas implicações nas 

funções orofaciais. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, Barueri (SP), v. 17, n. 3, p. 293-302, set.-

dez. 2005. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-56872005000300003.  

ALMEIDA, Renato Rodrigues de et al. Mordida Aberta Anterior - Considerações e Apresentação de um 

Caso Clínico. Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 17-29, 05 abr. 1998. 

Mensal. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
0

4
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS DO PET-SAÚDE 

INTERPROFISSIONALIDADE NA TERRITORIALIZAÇÃO DO 

BAIRRO NONOAI, REGIÃO DA GRANDE VERA CRUZ DA 

CIDADE PASSO FUNDO/RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Miriã Eloíza do Amaral.  

COAUTORES: Bruna Tibolla Gallo, Camila Fernandes Mesquita, Eduarda Grigoletto Althaus, Mylena 
Soares Frey e Patricia Gomes. 

ORIENTADOR: Maria Cristina Zanchim e Maria Lucia Dal Magro. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Um território é um espaço físico delimitado, “indo desde a ação do Estado delimitando as fronteiras de 

um país, por exemplo, até a definição da abrangência espacial das organizações comunitárias de bairros, 

de conjuntos habitacionais, de ocupações, etc”. (SILVA; TOURINHO, 2017). Desta forma, a 

territorialização de uma região é fundamental para que haja conhecimento mais aprofundado do local 

e sua infraestrutura, identificando influências sobre a comunidade, principalmente nos aspectos sociais 

e de saúde. Quando se trata da saúde, é essencial a criação de estratégias para a melhoria dos serviços 

de saúde. Neste sentido, Pessoa et al. (2012) descrevem como também primordial no processo de 

trabalho, que a territorialização deva ocorrer previamente, para adequado planejamento e implantação 

de ações para os problemas existentes. Dado o exposto, o presente relato tem por objetivo apresentar 

as experiências e desafios do PET-Saúde na territorialização de uma região de Passo Fundo/RS. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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Trata-se de um relato de experiência sobre uma atividade desenvolvida por bolsistas do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade, no Bairro Nonoai, região da 

grande Vera Cruz, da cidade de Passo Fundo/RS, em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF) 

e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Passo Fundo/RS. A ação desenvolvida de territorialização, 

ocorreu no ano de 2019 e foi proposta pela preceptoria do grupo Gestão do PET-Saúde, a fim de servir 

como apoio ao matriciamento em Saúde Mental, que estava sendo iniciado naquele período. 

Primeiramente, foi realizado um estudo teórico sobre os conceitos que envolviam a ação, para 

apropriação do que seria desenvolvido. Após o estudo, foi iniciada a atividade  com a coleta das 

informações sobre a região escolhida para a territorialização, através de visitas ao território, 

caminhando e mapeando todas as ruas do bairro, utilizando como guia um mapa impresso do Google 

Maps e materiais para demarcações. Foram coletadas informações sobre a infraestrutura local, como 

praças, igrejas, comércio, mercados, escolas e demais ambientes de acesso e referências para a 

população, como, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde. Este local foi escolhido por demanda da 

equipe de saúde para auxílio em casos de saúde mental e por ser uma região com o maior índice de 

tentativa e mortalidade por suicídio. Neste mesmo periodo, estava sendo realizado o itinerário 

terapêutico de uma família da região em situação de vulnerabilidade social, sendo fundamental o  

conhecimento do local para melhor compreensão dos aspectos que permeavam o ambiente desta 

família; pois, a territorialização é uma ferramenta importante na organização dos processo de trabalho 

e das práticas em saúde, considerando que o território é a base para o conhecimento da população e 

de seus problemas de saúde, assim como para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de 

saúde dessa população (MONKEN; BARCELLOS, 2005). Posteriormente, as demarcações das ruas 

realizadas no mapa impresso, foram transferidas para um mapa virtual, com legendas para melhor 

visualização das estruturas do local. Para complementar o processo, com o uso de um questionário 

semi-estruturado desenvolvido pelas alunas, que continha questões objetivas e comentários livres, foi 

realizada uma entrevista na UBS da região com uma informante chave, moradora da localidade há mais 

de 15 anos e Técnica de Enfermagem nesta UBS, que apresentou informações relevantes da 

comunidade, comércio, situações em saúde dos moradores e procura pelos serviços da UBS. Sendo 

assim, foi possível complementar a ação de territorialização da região e concluir o trabalho proposto 

pela preceptoria, evidenciando-se que os casos de saúde mental e a situação que se encontrava a família 

em que estava sendo realizado o itinerário terapêutico, provavelmente tinha outras causas além e/ou 

concomitantes ao ambiente do território para a tais situações de vulnerabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante dos desafios de realizar a territorialização, torna-se fundamental que estudantes estejam 

engajados em ações como esta, que possibilitam a aquisição de muitas experiências e conhecimento e 

também auxiliam profissionais da saúde em seus processos de trabalho, permitindo uma maior clareza 

sobre ambiente da comunidade e de suas influências sobre as condições de saúde, auxiliando no 

planejamento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, assim como ocorreu no 

presente trabalho. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

. 

REINVENTANDO-SE NA PRÁTICA EQUOTERAPÊUTICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Miriam Freitas da Silva   

COAUTORES: Nicole Werkhausen, Julia Cafruni De Marchi 

ORIENTADOR: Paulo Cezar Mello 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante de diversas redes e estratégias de promoção de cuidados com a saúde da população, tem-se 

como o projeto de extensão Educação Inclusiva Equoterapêutica da Universidade de Passo Fundo, um 

contribuinte que promove benefícios a comunidade, especificamente pessoas com deficiência. Desde 

novembro de 2019, através de uma nova legislação, tem-se como obrigação de operadoras de planos 

de saúde a oferta de tratamentos terapêuticos de Equoterapia para clientes com necessidades 

especiais. Diante disso justifica-se a importância dessas intervenções através deste trabalho, 

apresentando experiências de práticas realizadas com pacientes participantes do projeto e relatando as 

adaptações realizadas para com os mesmos em função da pandemia. Tem-se essa narrativa como 

fundamental na conscientização sobre a importância dessa técnica terapêutica, tendo o mesmo como 

objetivo a exposições das conquistas do dia a dia destes indivíduos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Através do serviço voluntário de acadêmicos de todos os cursos da área da saúde, é realizado diversos 

exercícios que contribuem para o desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos- pacientes que 

participam deste projeto, dentre eles, pacientes com síndrome de West, transtorno do espectro autista, 

hidrocefalia, atraso global do desenvolvimento, paralisia cerebral e trauma neurológico. Os acadêmicos 

atuam como laterais, dando apoio e interagindo com os pacientes durante o trajeto e também como 

responsáveis pelas ilhas, locais onde são realizadas atividades de estimulação, sendo elas a ilha da 

Educação Física e Fisioterapia onde trabalha-se o desenvolvimento motor e a ilha da Fonoaudiologia, 

com exercícios de linguagem e motricidade orofacial.  
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Diante disso relata-se neste trabalho especificamente sobre o serviço executado pelos acadêmicos do 

curso de Fonoaudiologia. As atividades são planejadas exclusivamente para cada um, onde deve sempre 

encaminhar-se conforme as capacidades e limitações. É importante ressaltar que a terapia se inicia 

desde o momento em que o paciente chega ao local, realizando uma atividade de sequência lógica, a 

fim de mostrar quais serão os passos que deve-se seguir, sendo esta uma forma de comunicação ideal 

para pacientes autistas. Com os alunos/pacientes que possuem uma boa comunicação e compreensão, 

executa-se atividades como caça-palavras, associação entre figuras e letras, palavras, números, leitura 

de textos e trava línguas. Já com os que não se comunicam verbalmente, procura-se desenvolver 

atividades de estimulação com texturas diferentes, pincéis, exercícios de sopro, brincadeiras com 

fantoches, atividades de mímica no espelho, entre outros. Para os alunos com paralisia cerebral e/ou 

comprometimento maior, as atividades realizadas são, em sua maioria, massagens orofaciais, 

massagens em membros superiores e inferiores, estímulos sensoriais com texturas e pincéis.  

Através da variedade de estimulo proporcionado, é possível observar a melhora na qualidade de vida 

destes participantes, além do estimulo do passo tridimensional do cavalo, os exercícios de leitura, arte, 

letras e palavras auxiliam na comunicação e vocabulário dos pacientes verbais, já as atividades de 

massagem orofacial contribuem para o fortalecimento/relaxamento da musculatura do rosto de 

pacientes com paralisia cerebral. Devido a pandemia de covid-19 as atividades passaram a ser realizada 

remotamente, sendo o papel dos acadêmicos da fonoaudiologia atuar com atividades e dicas para 

melhor convivência destes pacientes, sendo realizadas via chamadas de vídeos com familiares e amigos. 

Diante das queixas relatadas pelos pais da dificuldade em aplicar as atividades da escola, realiza-se uma 

conversação, visando contribuir com dicas para rotina, como fazer exercícios de sequência mostrando 

a rotina e quando fizer alguma atividade de aula, colocar o uniforme da escola no aluno, assim 

auxiliando para que o mesmo associe, entendendo que é hora de estudar.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se com essa narrativa e experiência de vivência a importância dessas redes de promoção de 

cuidado com a saúde. É perceptível o quão construtivo é este serviço de Equoterapia, tanto para a 

qualidade de vida dos alunos pacientes, quanto para a pratica acadêmica. É imprescindível se reinventar 

e manter a troca de contribuição entre universidade e comunidade, mesmo em tempos difíceis.      

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PET INTERPROFISSIONALIDADE: A INTERPROFISSIONALIDADE 

EM MEIO A PANDEMIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Mylena Soares Frey  

COAUTORES:  Miriã Eloíza do Amaral, Eduarda Grigoletto Althaus, Patricia Gomes, Bruna Tibolla Gallo e 
Liliane Postal Waihrich. 

ORIENTADOR: Maria Lúcia Dal Magro e Maria Cristina Zanchim. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A interprofissionalidade ainda é uma realidade recente, assim como suas práticas e debates. A despeito 

disso, há importantes acúmulos históricos que constroem um contexto fértil para sua ampliação e 

fortalecimento, tendo em vista que a concepção e a proposta da EIP estão fortemente alinhadas com 

os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) (REEVES, 2016). O trabalho interprofissional não é apenas 

trabalhar junto, mas sim o trabalho de forma colaborativa, ou seja, quando dois profissionais com 

diferentes experiências e habilidades interagem em prol da integralidade na saúde e consequentemente 

a sua resolutividade (OMS, 2010). Diante do exposto, o presente relato de experiência tem o objetivo 

de apresentar a Interprofissionalidade do PET-Saúde em meio a pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas no PET-Saúde através de ações 

realizadas pela Universidade de Passo Fundo e Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, RS. Os 

bolsistas, preceptores e tutores são de diferentes áreas da saúde e foram divididos em quatro grandes 

grupos, a saber: Grupo gestão e três grupos que atuam em Unidades Básicas de Saúde. O relato 

apresentado trata-se da experiência do Grupo Gestão. Nesse período da pandemia houve a necessidade 

de replanejar as atividades previstas, sendo que as mesmas ocorreram de forma remota com a utilização 

de ferramentas tais como: videochamadas através de aplicativos, drive e grupos no WhatsApp. Para que 

houvesse a construção de um formato online, utilizamos de pesquisa de experiências de outros locais, 
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e como estes superaram catástrofes semelhantes, e espelhar-se em boas experiências a fim de realizar 

grande parte das atividades rotineiras nesse formato. Para alcançar o êxito da educação 

interprofissional foram realizados treinamentos, oficinas, cursos, reuniões e discussões para que 

houvesse uma readaptação na rotina. Como resultado temos o desenvolvimento das atividades no 

formato online (cursos de capacitação para os alunos bolsistas do programa), assim como os mesmos 

tem trabalho na elaboração de cartilhas instrucionais para os trabalhadores e artigos científicos para 

apresentação em eventos. O mesmo, vêm realizando atividades virtuais semanalmente com os 

trabalhadores da rede primária, com o tema “Saúde do Trabalhador “utilizando de técnicas de 

meditação, e alongamento, como lidar com as  emoções, palestras sobre alimentação saudável, entre 

outras, a fim de  trazer refúgio frente ao estresse causado por esse período incomum vivenciado pelos 

trabalhadores da área da saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Frente aos desafios propostos para atuação interprofissional em tempos de pandemia é importante que 

tenhamos a dimensão da importância de nos adaptarmos ao novo em busca de aprimoramento e 

qualificação, a fim de atender as necessidades de saúde da população em tempos de pandemia. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PASSO 

FUNDO.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Ziglioli  

COAUTORES: Andrei Bortoluzzi 

ORIENTADOR: Profa Dra. Juliane Bervian 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Universidade de Passo Fundo é uma das unidades 

de referência para atenção básica do SUS da cidade de Passo Fundo.  Atualmente, CEO tipo II atende às 

demandas de tratamentos de maior complexidade a partir do encaminhamento de pacientes da rede 

pública do município, ou seja, os tratamentos oferecidos pelo CEO são continuidade de procedimentos 

iniciados na rede. Além disso, dispõe de equipes de profissionais, acadêmicos e professores 

orientadores da área da saúde que visam qualificar o acesso do serviço público e suprir as necessidades 

de atendimentos odontológicos da população, já que as doenças bucais estão diretamente relacionadas 

com a desigualdade social, a falta de informação e de acesso ao serviço.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), criada em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), visa à melhoria da saúde da população e a redução das desigualdades, 

ampliando e reorganizando o acesso à Atenção Básica com a criação de unidades de referencia  de 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Em 2019, a faculdade de Odontologia/UPF recebeu o 

credenciamento para a implantação e funcionamento do CEO. Desde lá o sistema vem sendo qualificado 

para que o serviço ofertado a população da rede pública tenha qualidade e resolutividade necessária 

aos problemas odontológicos reprimidos. A demanda de procedimentos e especialidades atendidos 
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pelo CEO são respectivamente 110 procedimentos básicos, 60 procedimentos endodônticos, 90 

procedimentos de periodontia e 90 procedimentos de cirurgia oral menor. O fluxo organizado para que 

estes usuários sejam atendidos inicia pelo cirurgião dentista da atenção básica do município. Diante de 

uma demanda para especialista, o profissional da rede referência o usuário ao serviço do CEO, via 

teleagendamento, que é de responsabilidade do município e regulariza as prioridades. Após a consulta 

e resolução do procedimento o usuário é contrarreferenciado a sua unidade base. Portanto, de acordo 

com o Ministério da Saúde em relação às diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), O planejamento regional integrado é elaborado com base nas 

necessidades de saúde expressas nos planos municipais de saúde,  evidenciando um conjunto de 

objetivos, metas e ações e serviços para a garantia do acesso e da integralidade da atenção à população. 

      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Contudo, a inclusão CEO na FO, faz com que os acadêmicos adquiram experiencia para que se tornem 

profissionais que compreendam que a saúde bucal não envolve somente a odontologia, mas a vida do 

paciente como um todo. Assim, aplicando seu conhecimento para proporcionar qualidade de vida e 

saúde bucal, independente da vulnerabilidade da comunidade, através das experiencias adquiridas na 

graduação. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 2.135, de 25 de Setembro de 2013. Estabelece diretrizes 

para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União 

2013; 26 set. 

Nemre Adas SALIBAa, João Guilherme Rodrigues NAYMEa, Suzely Adas Saliba MOIMAZa, Lenise 

Patrocinio Pires CECILIOa, Cléa Adas Saliba GARBINa. Organização da demanda de um Centro de 

Especialidades Odontológicas. Rev Odontol UNESP. 2013 Sept-Oct; 42(5): 317-323.  

Luiza Rahmeier Fietz RIOS, Claudia Flemming COLUSSI. Avaliação normativa dos Centros de 

Especialidades Odontológicas, Brasil, 2014. Saúde Debate|Rio de Janeiro. 2019 JAN-MAR 122-136. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LIVE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO - ESCOLHA LIVRE E BEM 

INFORMADA: UM DIREITO DE TODOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Weber do Amaral.  

COAUTORES: Aline da Silva Réas, Ana Greicy Possan Galvan,Ana Katharina Dalbosco,Ana Paula 
Seibert,Caroline Schiochet Verza,Débora Corso,Eduardo Toaza,Eva Mariza,Júlia Mognon 
Mattiello,Leonardo Sérgio Chiodi Mroginski,Letícia Lirio dos Santos,Marciele Begnini,Maria Eduarda 
Severgnini Ludke,Mylena Soares Frey,Patrícia Gomes,Priscila Fogolari Perozzo,Raissa Scalabrin,Sandy 
Ferreira Bueno e Thayani Mion. 

ORIENTADOR: Júlio Augusto de Souza Mota. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

"O planejamento familiar é um direito sexual e reprodutivo e assegura a livre decisão da pessoa sobre 
ter ou não ter filhos. Não pode haver imposição sobre o uso de métodos anticoncepcionais ou sobre o 
número de filhos" (1). 
"Os serviços de saúde devem oferecer ações educativas individuais, ao casal e em grupo, e acesso a 
informações, meio, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade que não 
comprometam a vida e a saúde das pessoas, garantindo direitos iguais para a mulher, para o homem 
ou para o casal, num contexto de escolha livre e informada" (2). 
Diante da prevalência dessas questões na Atenção Primária à Saúde, a Liga Acadêmica de Medicina de 
Família e Comunidade, da UPF, realizou uma live sobre planejamento reprodutivo. Através de uma 
breve explanação e de um momento para sanar dúvidas, foi proposta uma reflexão de extrema 
importância para os indivíduos, para suas respectivas famílias e, inclusive, para o sistema de saúde que 
os assiste. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Este relato baseia-se na experiência vivenciada por acadêmicos dos cursos de Medicina, Fisioterapia, 
Farmácia e Enfermagem, a partir do Projeto de Extensão Liga Acadêmica de Medicina de Família e 
Comunidade (LAMFAC), da Universidade de Passo Fundo, em parceria com uma médica, uma 
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enfermeira e uma agente comunitária de saúde da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Adirbal Corralo, 
do município de Passo Fundo. 
"Na Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao planejamento 
reprodutivo, envolve, principalmente, três tipos de atividades: aconselhamento, atividades educativas 
e atividades clínicas" (2). "O aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança" (2). 
"As atividades educativas têm como objetivo oferecer às pessoas os conhecimentos necessários para a 
escolha livre e informada" (2). "As atividades clínicas, voltadas para a saúde sexual e a saúde 
reprodutiva, devem ser realizadas visando a promoção, a proteção e a recuperação da saúde" (2). 
Com o intuito de englobar todas essas atividades, mesmo que em um momento excepcional de 
pandemia, no qual se vive atualmente, pela COVID 19, os acadêmicos da LAMFAC, juntamente com os 
profissionais da ESF, organizaram uma live, em grupo, para a comunidade assistida por essa unidade de 
saúde. "No grupo, as pessoas interagem entre si o que permite troca de experiências e conhecimento. 
Além disso, a abordagem grupal facilita enfocar temas do cotidiano, e permite efetivar, na prática, o 
conceito de saúde ampliado, onde fatores sociais sejam debatidos como determinantes de saúde" (3). 
A demanda para a atividade foi levantada a partir da percepção de que havia muitas dúvidas sobre o 
assunto por parte da comunidade deste território. Para facilitar o acesso das pessoas, a live ocorreu 
pela plataforma do Youtube e a divulgação ocorreu durante os atendimentos na unidade, através das 
agentes comunitárias de saúde e com cartazes e convites impressos. Foi realizada, então, uma exposição 
breve sobre o tema, englobando conceitos do ciclo menstrual, informações sobre cada um dos métodos 
anticoncepcionais disponíveis, incluindo a forma de acesso no SUS e a descontinuação do seu uso. Em 
seguida, houve um momento de esclarecimento de dúvidas, conversa e compartilhamento de 
experiências. 
Com essa metodologia, foi possível alcançar os objetivos da atividade, tendo sido explanados, de forma 
simples e didática, assuntos que as pessoas ainda têm dificuldade para acessar. Além disso, foi possível 
esclarecer dúvidas, através do chat, e compartilhar experiências e conhecimento sobre os 
contraceptivos. 
Assim, foi possível perceber o alto interesse e a grande prevalência de dúvidas da população sobre o 
planejamento reprodutivo, sendo que, para melhor abordar o tema, é muito importante estabelecer 
espaços de diálogo  como esse entre os serviços de ensino, de saúde e a comunidade, lançando mão do 
aconselhamento, de atividades educativas e de atividades clínicas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Uma vez realizada a ação, constatou-se que a população tem muitas dúvidas relacionadas ao 
planejamento reprodutivo, o que gera impactos tanto para os indivíduos quanto para seus núcleos 
familiares e o sistema de saúde que os assiste. Dessa forma, a atividade serve de base para o 
desenvolvimento de outros momentos de intervenções voltados para a comunidade, objetivando seu 
empoderamento para que as escolhas sejam cada vez mais bem informadas e livres. 
 

REFERÊNCIAS: 

(1) BRASIL. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. [s.l: s.n.]. 

(2) BRASIL. Caderno De Atenção Básica Saúde Sexual E Saúde Reprodutiva. [s.l: s.n.]. 

(3) FLORES, G. T.; LANDERDAHL, M. C.; CORTES, L. F. Ações de enfermeiras em planejamento reprodutivo 
na atenção primária à saúde. Revista de Enfermagem da UFSM, v. 7, n. 4, p. 643, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE, GRUPO TUTORIAL 

ZACHIA - AFETOS À SAÚDE DO TRABALHADOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Weber do Amaral.  

COAUTORES: Laura Zanella, Raquel Dalcim, Gabriele Nichetti Vanin, Carolina Geraldi da Silva, Ricardo 
Zanella, Mônica Boeira Webber, Fernanda Mathioni, Edilson Lima dos Santos, Nathalia Longo Nunes. 

ORIENTADOR: Matheus Albino Souza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

"A Saúde do Trabalhador é o campo da Saúde Pública que tem como objeto de estudo e intervenção as 

relações produção-consumo e o processo saúde-doença das pessoas e, em particular, dos(as) 

trabalhadores(as)" (1). 

"Profissionais da área da saúde tem uma vulnerabilidade aumentada para o estresse, em razão das 

próprias características de suas profissões e ambientes de trabalho. Nesta situação de crise específica 

da pandemia COVID-19, longas horas de trabalho, contato constante com pessoas doentes e com a 

morte acentuam o desgaste físico e emocional" (2). 

Diante da prevalência dessas questões na atualidade e da importância de se desenvolver um olhar mais 

cuidadoso voltado à saúde dos trabalhadores, o PET-Saúde/Interprofissionalidade realizou ações 

voltadas aos profissionais da rede municipal de Passo Fundo, remotamente, objetivando auxiliá-los 

nesse momento excepcional de pandemia, no qual se vive, nos dias de hoje, pela COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este relato baseia-se na experiência vivenciada pelo grupo tutorial Zachia, composto por acadêmicos 

dos cursos de Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia, do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade), desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo e a 

Universidade de Passo Fundo. 
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"Na atual situação de pandemia da COVID-19, provocada pelo vírus SARSCoV-2, é comum ter 

sentimentos e emoções negativas, como medo, tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade e estresse" 

(3).  A partir disso "as intervenções devem buscar a transformação dos processos produtivos, no sentido 

de torná-los promotores de saúde, e não de adoecimento e morte, além de garantir a atenção integral 

à saúde dos(as) trabalhadores(as), levando em conta sua inserção nos processos produtivos" (1). 

Com o intuito de englobar todas essas questões, especialmente em um momento ímpar de pandemia, 

no qual se vive atualmente, pela COVID-19, os acadêmicos do projeto, juntamente com a coordenação, 

organizaram uma série de lives para os profissionais da rede municipal, dividida por módulos, 

relacionada à Saúde do Trabalhador. Este relato é sobre o desenvolvimento específico do Módulo II, 

que trabalhou os afetos, sob a perspectica das práticas corporais, as quais são o pilar de atuação do 

grupo tutorial Zachia. 

A atividade teve início com a avaliação do estresse/ansiedade dos participantes, os quais analisaram 

uma escala (anexo) e, pelo chat, colocaram as suas respostas. Então, foi realizada uma conversa, sobre 

a relação entre o corpo e a mente, sobre como emoções negativas, ansiedade e estresse podem se 

expressar por mal-estar físico, e algumas práticas corporais simples. Por fim, os trabalhadores 

analisaram a escala novamente para colocar suas respostas no chat. 

Das 23 pessoas que acompanhavam a transmissão, nove responderam a escala antes e após a realização 

da atividade. A escala vai de 1 (menos estressado/ansioso possível) a 4 (mais estressado/ansioso 

possível). Uma pessoa foi do 1 para o 2. Cinco pessoas foram do 2 para o 1. Três pessoas foram do 3 

para o 1. 

A análise das respostas da escala demonstra justamente a importância desse tipo de ação para os 

profissionais da área da saúde, pois os ajuda a enfrentar momentos de estresse e de ansiedade de uma 

forma que envolva menos sofrimento físico e emocional. 

Os trabalhadores da saúde têm uma vulnerabilidade aumentada, enfrentando diversos desafios, 

pessoais e profissionais, sendo que, para melhor manejar essa situação, é muito importante que eles 

sejam capazes de focar, também, na sua prórpia saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Uma vez realizada a ação, constatou-se que os trabalhadores, especialmente os da área da saúde, para 

os quais se pensou essa atividade, vivenciam situações que acentuam seu desgaste físico e emocional e 

que práticas simples, como os exercícios propostos pelo projeto, podem ajudar nesse processo. Dessa 

forma, a ação serve de base para o desenvolvimento do restante dos Módulos, com intervenções 

práticas e simples, objetivando a promoção da saúde dos profissionais. 

 

REFERÊNCIAS: 

(1)BRASIL. Cadernos atenção básica Saúde do Trabalhador e da Tabalhadora. [s.l: s.n.].  

(2)MIYAZAKI, M. C. DE O. S.; SOARES, M. R. Z. Estresse em profissionais da saúde que atendem pacientes 

com COVID-19. p. 7, 2020.  

(3)WEIDE, J. N. et al. Cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

LESÕES GÁSTRICAS COMO APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE 

TUBERCULOSE: RELATO DE CASO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nicolle Mesquita Salvadori  

COAUTORES: Ana Victória Reichert, Anna Laura Barp, Fernanda Zanotto, Fernanda Bamberg, Gabriel 
Moojen de Jesus, Gabriela Roggia, Jaisson Domingues, Julia Pastorello, Luiz Grando, Marina Bueno, 
Milena Bellinaso, Mylena Bruschi, Nathalia Portella, Naura Marcon, Robson Rottenfusser, Rubens 
Rodriguez, Saulo de Azeredo, Victor Vasconcelos da Silva, Vinicius Pasetto, Vitória Bordignon, 
Yasmynni Escher.       

ORIENTADOR: Crislei Casamali 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, sendo a 

manifestação pulmonar a mais frequente. A apresentação abdominal da doença inclui envolvimento do 

trato gastrointestinal, perfaz 5% dos casos. O envolvimento gástrico é raro (0,5%), possivelmente devido 

à acidez e à rápida passagem do seu conteúdo para o intestino delgado. O presente caso se refere a 

uma paciente com tuberculose gástrica. O estudo dessa patologia se faz importante uma vez que o 

diagnóstico exige alto grau de suspeição. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Mulher, 52 anos, encaminhada a hospital de referência por distensão abdominal, vômitos e perda 

ponderal. Tomografia computadorizada (TC) de tórax com derrame pleural bilateral. TC de abdome 

mostrou ascite, sinais sugestivos de carcinomatose peritoneal e pequenos granulomas hepáticos. 

Videolaparoscopia diagnóstica e lavado peritoneal normais. Dosagens de marcadores tumorais 

negativos. Endoscopia Digestiva Alta (EDA) identificou duas áreas deprimidas (0-IIc de Paris), irregulares, 

mal delimitadas, pálidas, com cerca de 20mm e 25mm, na grande curvatura gástrica distal. 

Anatomopatológico mostrou gastrite crônica granulomatosa, sem necrose caseosa, compatível com 
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tuberculose (TB). Pesquisa de BAAR foi positiva para coloração de Wade. Paciente encaminhada ao 

ambulatório de infectologia para tratamento. 

Devido a ausência de sinais ou sintomas específicos ou de achados radiológicos e endoscópicos típicos, 

exige-se um elevado grau de suspeição clínica para o diagnóstico de tuberculose gástrica. A endoscopia 

digestiva alta é fundamental na identificação e biópsia das lesões, frequentemente vistas como úlceras 

(57-95%) na pequena curvatura do antro. Outras apresentações infrequentes são hipertrofia de pregas 

e lesões subepiteliais. O diagnóstico diferencial é feito com infecção gástrica por sífilis, fungos, doença 

de Crohn, sarcoidose, gastrite granulomatosa primária e carcinoma. A visualização histológica de 

granulomas caseosos e/ou a identificação do Mycobacterium tuberculosis por exame direto, cultural ou 

técnicas de PCR, permite estabelecer o diagnóstico. O rendimento das biópsias endoscópicas é baixo e 

o diagnóstico geralmente é feito a partir de peças cirúrgicas devido a complicações como obstruções, 

perfurações, abcessos e sangramentos maciços. Nesse caso, o diagnóstico firmado pelas biópsias 

endoscópicas mudou a conduta terapêutica, já que foi possível inferir que o diagnóstico de 

carcinomatose se tratava de granuloma peritoneal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O diagnóstico de tuberculose gástrica exige alto grau de suspeição. Este caso se faz importante pois 

evidencia lesões de morfologia atípica à endoscopia, em relação às relatadas na literatura. Além disso, 

o diagnóstico firmado a partir de biópsias endoscópicas mudou a conduta terapêutica. A raridade dessa 

patologia e sua apresentação endoscópica justifica o relato. 

 

REFERÊNCIAS: 

(1)MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil. 

Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2

_ed.pdf Acesso em: 26 jul. 2020 

(2)AHUJA V. Abdominal tuberculosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. 

https://www.uptodate.com (Accessed on July 26, 2020.) 

(3)BARREIRO P, BISPO M, COUTO G, Matos L. Tuberculose gástrica e intestinal. Jornal Port Gastro, [S. l.], 

v. 17, p. 7–8, 2010.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PROMOVENDO O 

ALEITAMENTO MATERNO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Paula Ritter Fagundes  

COAUTORES:  Camila Sasseti, Carine Madalosso Rabello, Mariana Pertile e Marina Guindani. 

ORIENTADOR: Isabel Inês Zamarchi Lanferdini      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Introdução: A extensão universitária promove novas perspectivas de atuação aos seus participantes, ao 

mesmo tempo que impulsiona o crescimento acadêmico, pessoal e social.Neste sentido, o projeto de 

extensão Promovendo o Aleitamento Materno, permite ao acadêmico de enfermagem aperfeiçoar e 

colocar em prática o conhecimento científico adquirido, principalmente, nas disciplinas de Saúde da 

Mulher I e II, e ainda,  permite ao aluno atuar levando em conta a ética profissional, possibilitando a 

interlocução teórico-prática e contribuindo na formação profissional. Desta forma, objetivou-se com 

este trabalho descrever a contribuição do projeto na formação dos acadêmicos do curso de 

enfermagem da Universidade de Passo Fundo.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Estudo do tipo relato de experiência, realizado por acadêmicas de enfermagem voluntárias no projeto 

Promovendo o Aleitamento Materno. Diante deste contexto, para ingressar no projeto é requisito 

obrigatório que o acadêmico já tenha cursado as disciplinas de Saúde da Mulher I e II, assim já tendo 

compreensão do espaço e da equipe da maternidade onde são desenvolvidas as atividades do projeto 

e o conhecimento teórico para realizar avaliações e orientações ás gestantes, puérperas e familiares no 

âmbito do aleitamento materno. Além de transformar a realidade social local, a extensão viabiliza a 
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articulação prática do conhecimento científico, a interdisciplinaridade e a autonomia,  que são 

indispensáveis na formação e também, futuramente,  na atuação profissional. Embora apenas duas 

disciplinas sejam requisitos obrigatórios para o ingresso neste projeto, todas as demais disciplinas estão 

integradas de forma tangível na atuação prática do aluno, caracterizando assim o processo da 

interdisciplinaridade, que Piaget define como “o intercâmbio mútuo e a integração recíproca de várias 

ciências”. Durante o projeto podemos identificar problemas relacionados diretamente com a ação do 

enfermeiro, que podemos solucionar pelo conhecimento e com técnicas de manejo adequadas, e outras 

situações que requer a atuação de outros profissionais, como fonoaudióloga, pediatras, obstetras,  

psicólogas e nutricionistas, possibilitando a discussão de casos e levantamento de soluções aos 

problemas elencados. O projeto  viabiliza que nós acadêmicos possamos aperfeiçoar nossos 

conhecimentos na área da saúde materno-infantil, permeando em várias áreas do conhecimento em 

situações reais  e permitindo a inter-relação com outras áreas da saúde, fortalecendo ainda mais a 

inserção do alunos no campo prático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, este projeto é de fundamental importância para os acadêmicos do Curso de 

enfermagem,  permite a troca de vivências, experiências e aprendizados, atuando multi e 

interprofissional estabelecendo trocas e oportunizando as gestantes e puérperas uma assistência mais 

ampla e resolutiva. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM DEFICIENTES VISUAIS: 

RESUMO . 

 

AUTOR PRINCIPAL: Priscilla Fagundes Balotin .  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Sheila Gemelli de Oliveira . 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo . 

 

INTRODUÇÃO: 

A deficiência visual é definida por perdas totais ou parciais da visão em decorrência a causas 

hereditárias, congênitas ou adquiridas, onde mesmo após correções óticas ou cirúrgicas, há limitações 

de seu desempenho normal.Engloba a baixa visão ou cegueira e os indivíduos que apresentam 

comprometimento funcional e dificuldades na realização de tarefas. Sendo assim visão é responsável 

pela integração das atividades motora, perceptiva e mental, desenvolvimento da locomoção e 

mobilidade, consequentemente, sua perda implica em comprometer atividades básicas como 

segurança, integridade, recreação, autoimagem, orientação, liberdade, percepção e aprendizagem.  

A fisioterapia então atua nas possibilidades do cidadão cego se tornar cada vez mais independente 

através do autoconhecimento de sua imagem corporal, e de disponibilizar a refinação na propriocepção 

e na exterocepção  ,trazendo ao deficiente visual melhorias na sua qualidade de vida. Segundo Carvalho 

(2010, p.21).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A fisioterapia no deficiente visual parcial ou total , tem como objetivo a independencia funcional , 

autoconhecimento de sua imagem corporal , refinais a propriopção e melhorar sua qualidade de vida. 

Inicia-se com uma avaliação do individuo seu equilibrio estático e dinâmico , propriocepção ,medida de 

indepencia funcional (MIF), risco de quedas , postural e de força muscular e expansão 

respiratória.Durante a avaliação é pedido ao individuo qual sua queixa principal, história de como 

ocorreu a deficiêcia, se adquiriu ou nasceu com a mesma, todas informações colhidas na hora dessa 

avaliação, serão extremamente importante para o traçar as condutas fisioterpêuticas.  
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Os objetivos e condutas fisioterapêuticas são baseados em achados comprovados  cientificamente e 

consistem em alongamentos para aumentar a flexibilidade, aliviar tensões, melhorar a consciência 

corporal, corrigir a postura e prevenir lesões confome afimar Carvalho (2010, p.23) , seriam eles de 

tronco anterior e lateral, dos músculos: peitoral, ECM, tríceps, deltoide, flexores e extensores de punho, 

quadríceps, isquiotibiais, adutores da coxa, gastrocnêmio e glúteo mínimo. Com o intuito de melhorar 

a força muscular técnicas de Mckenzie, Klapp, FNP além do exercício de ponte, e também utilizando 

halteres, bolas e faixas elásticas. Para trabalhar a função pulmonar, visando a reexpansão pulmonar, 

melhorando a oxigenação do sangue, eliminando possíveis secreções e melhorando a qualidade de vida, 

fazendo atividade na bicicleta ergométrica, ou na esteira (caminhadas), além de exercícios específicos 

para a respiração como: respiração diafragmática, inspiração fracionada em tempos, inspiração 

sustentada máxima, associando a elevação dos membros superiores. Para treino de equilíbri, marcha e 

propriocepção visando diminuir o risco de quedas, minimizando o declínio funcional e aumentando o 

controle e suporte postural segundo Mazzoccante( 2020, p.24) , utilizando dispositivos como 

balancepad, disco ball, uzu, prancha de Freedman, realizando atividades em apoio bi e unipodal, 

transferências de peso e circuitos neuro funcionais com estes obstáculos e em diferentes planos, além 

de exercícios na bola suíça. Por fim uma massagem, com liberação de trigger points e contraturas 

musculares, visando relaxamento da musculatura, alivio de dores e bem estar geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme afirma  Carvalho (2010, p.21)  a fisioterapia então amplia as possibilidades do cidadão cego 

de tornar-se cada vez mais independente através do autoconhecimento de sua imagem corporal, e de 

disponibilizar a refinação na propriocepção e na exterocepção, trazendo ao deficiente visual melhorias 

na sua qualidade de vida e atividades de vida diária.     

 

REFERÊNCIAS: 

SOARES , Antonio et al. Análise do controle postural em deficientes visuais. ARTIGO, Eaisten, 31 out. 
2011.    

MOZZACCANTE, Flávia et al. MPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃODE EQUILÍBRIO POSTURAL E PROPRIOCEPÇÃO 
NA FISIOTERAPIA: REVISÃO DE LITERATURA. Artigo , [s. l.], 23 jun. 2020. 

CARVALHO, Maitê P et al. Atuação da fisioterapia em deficientes visuais. Revista Brasileira de Geografia 
Médica e da Saúde, [S. l.], p. 55, 7 dez. 2010. Disponível em: 
https://search.proquest.com/openview/1a2768f5785a22b7cf50923deb8f026c/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2030864. Acesso em: 7 ago. 2020. 

OLIVEIRA , Otacílio et al. Estudo mascular na doença de Stargardt. Arq Bras Oftalmo, [S. l.], p. 8, 7 dez. 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/abo/v71n1/v71n1a02.pdf.  
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MEDITAÇÃO ONLINE DURANTE A PANDEMIA- UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Scalabrin.  

COAUTORES: Francielly V. De Carvalho, Wagner Favero, Carolina Danielli, Natália Pedralli, Ana Paula 
Biazin, Jaqueline Missiaggia, Nathália Gregoski, Natália Weber do Amaral, Aline da Silva Réas, Vanessa 
Guse, Sabrina Bernardi, Lucas G. Hallal  e Gisele Baggio. 

ORIENTADOR: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A meditação é uma prática milenar que nasceu junto da descoberta do fogo, há aproximadamente 

800.000 anos, e era utilizada pelos homens da história primitiva, também, nos momentos de caça (1). 

Há alguns anos, a prática vêm se inserindo, cada vez mais na ciência médica, na psicologia e no serviço 

social (2); já que, comprovadamente, diminui níveis de ansiedade, níveis de pressão arterial (3) e até a 

qualidade do sono (4). 

Diante desse saber, os integrantes da Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas 

e Complementares, entendeu necessário, principalmente levando em consideração o momento de 

pandemia que se vive, realizar uma meditação -que é uma Pratica Integrativa reconhecida pelo Sistema 

Único de Saúde no Brasil-  gratuita e de fácil acesso para a comunidade.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O momento atual, de pandemia por um novo coronavírus, é atípico e quase deconhecido por quem está 

o vivendo. Vê-se, portanto, na população, um aumento nos casos de ansiedade, depressão, transtornos 

obcessivos, e doenças que envolvem a saúde mental de forma geral (5). A meditação, então, torna-se 

uma ótima alternativa para ajudar a combater a ansiedade, o estresse e a aflição desse momento, visto 

que, ajuda em quadros desse tipo.  
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Pensando nisso, os estudantes da Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas e 

Complementares, no dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte, promoveram, no "Instagram" da liga, 

uma live - que contou com a presença de uma especialista no assunto- gratuita de meditação guiada. A 

live contou com a presença de mais de 60 pessoas, que, no final da experiência, relataram melhora da 

sensação de bem-estar e relaxamento.  

Dentre vários tipos de prática meditativa, a meditação guiada consiste em uma indução do estado 

meditativo orientada por algum especialista ná área que conduz o meditador a um estado de atenção 

plena e relaxamento. Esse estado, portanto, é responsável pela ativação do sistema límbico do cérebro 

(encarregado pelas funções de emoção e motivação); que causa interconexões entre outras partes do 

encéfalo, que ativam funções de atenção, memória e aprendizagem (6).  

Assim, buscou-se levar à comunidade a experiência da meditação e os benefícios que essa traz: a 

elevação do bem-estar, o relaxamento, a atenção plena e a diminuição do estresse. Espera-se que, com 

essa atividade, os participantes da experiência passem a se utilizar dessa prática no dia-a-dia, com o 

intuito de expandir os resultados da meditação a longo prazo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os integrantes da Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas e Complementares 

esperam poder trazer à comunidade, mais vezes, a experiencia da meditação guiada, para continuar a 

levar promoção de saúde a todos e a todas. Já que, o resultado da experiência citada foi positivo aos 

todos os envolvidos.  

 

REFERÊNCIAS: 

1. JOHNSON, Willard. Do Xamanismo à Ciência Uma História da Meditação. São Paulo, 1982 

2. Assis, D De, 2013. Os benefícios da meditação: melhora na qualidade de vida, no controle do stress e 

no alcance de metas. Interespe. Interdisciplinaridade e Espiritualidade Na Educação. 

3. BENSON, Herbert, KLIPPER, Miriam Z. The Relaxation Response. New York, 2000 

4. Menezes, C. B., & Dell’Aglio, D. D. (2009). Por que meditar? A experiência subjetiva da prática de 

meditação. Psicologia Em Estudo 

5. SCHMIDT, B., CREPALDI, M. A., BOLZE, S. D. A., NEIVA-SILVA, L., & DEMENECH, L. M. 2020. Saúde 

mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

6.CARLSON, Neil R. Fisiologia do Comportamento. São Paulo: Manole, 1ª ed, 2002  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OUTUBRO ROSA- INTEGRAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A 

COMUNIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Scalabrin 

COAUTORES: Aline da Silva Reás, Ana Katharina Dalbosco, Ana Greicy Possan Galvan, Caroline 
Schiochet Verza, Eduardo Toaza, Felipe Pierezan, Letícia Lirio dos Santos, Leonardo Sérgio Chiodi 
Mroginski, Marciele Begnini, Maria Eduarda Severgnini, Mylena Soares Frey, Natália Weber do Amaral, 
Patrícia Gomes, Priscila Fogolari Perozzo, Sandy Ferreira Bueno e Thayani Mion. 

ORIENTADOR: Julio Augusto de Souza Mota 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O "Outubro Rosa" é um movimento anual e internacional criado na década de 1990 pela Fundação Susan 

G. Komen for the Cure, com a finalidade de conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de mama. Popularmente, passou a ser conhecido como "mês das mulheres" e, assim, procura-

se promover a valorização da saúde física e mental da mulher em Outubro. 

A partir disso, a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade definiu um evento comemorativo 

ao Outubro Rosa na ESF Adirbal Corralo no município de Passo Fundo. Além do propósito de prevenção 

ao Câncer de Mama, o objetivo também foi promover a autoestima e valorização das mulheres. As 

atividades foram realizadas nos turnos da manhã e da tarde pelos estudantes da Liga abrangendo 

exercícios de meditação guiada, yoga e dança. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A ação promovida no dia dezenove de outubro de 2019 na ESF, pelos acadêmicos da Liga Acadêmica de 

Medicina de Família e Comunidade, realizou-se no ambiente externo da UBS e acolheu 

aproximadamente 20 participantes, integrando crianças, moradores da região, funcionários da UBS, 

médicos, alunos e professores. Iniciou-se a atividade no turno da manhã com yoga; foi lido um texto 

sobre a autoaceitação da mulher com o próprio corpo e sobre a importância dele. Logo após, foi 

realizada a meditação guiada com os participantes sentados e, então, foram demonstradas posturas da 

yoga acessíveis ao ambiente, a fim de que os participantes pudessem exercitar o corpo, realizando 
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movimentos de flexibilidade, alongamento, equilíbrio e fortificação muscular. Após, terminou-se a 

prática com um breve relaxamento corporal. Dessa forma, a atividade realizada pretendeu promover a 

consciência corporal das mulheres e produzir, ao final, um sentimento de paz e satisfação. 

A meditação é uma prática de origem oriental que consiste em utilizar técnicas para focar a mente num 

objeto, pensamento ou atividade, visando a clareza mental e a emocional. Assim, a ação beneficia a 

concentração, qualidade do sono e saúde mental.¹ De acordo com a publicação do Journal of the 

American Medical Association, a meditação contribui com a redução dos sintomas de Ansiedade, 

Depressão e a sensação da dor. A prática também reduz o consumo de oxigênio, a pressão sanguínea e 

a frequência cardíaca; além disso, inicia uma cascata fisiológica de efeito oposto ao que ocorre durante 

a resposta ao estresse pelo organismo. Já a Yoga, a qual inclui meditação, significa unir o corpo com a 

mente e a respiração, por meio de técnicas de inspiração e expiração de acordo com movimentos de 

yoga que contribuem para o bem-estar.¹ 

A segunda atividade foi a realização de um grupo de dança - espaço de troca de experiência, 

conhecimento e reconhecimento² -, com o objetivo de estimular a prática do exercício de forma 

autônoma pelos participantes em suas casas. Dessa forma, foi transmitido, à tarde, um vídeo com 

coreografias que pudessem ser acessíveis e adaptáveis para as mulheres participantes, 

independentemente de sua condição física. Integraram a oficina de dança, mulheres de idades variadas 

acompanhadas dos filhos, juntamente com as integrantes da Liga, criando um vínculo e promovendo a 

autoconfiança com seus corpos. 

Há relação diretamente proporcional entre qualidade de vida e atividade física. Conclui-se assim que 

pessoas mais ativas conseguem alcançar melhor bem estar físico e mental, maior disposição, melhor 

convívio social, além da redução do número de doenças e comorbidades². A dança também traz 

benefícios no controle motor e muscular e na resistência cardiovascular, consequentemente melhora a 

frequência respiratória, a amplitude de movimentos e a estimulação de funções cognitivas². Assim, a 

dança é uma das atividades que alia condicionamento físico e socialização, promovendo saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento da ação cumpriu com seus objetivos e reiterou a importância das Práticas 

Integrativas e Complementares que compõem o SUS.  Essas práticas constituem uma forma de cuidado, 

com a finalidade de compreender o ser humano no processo saúde-doença, possibilitando trabalhar 

com os diferentes aspectos que o envolvem. Assim, reduzem danos, estimulam a integralidade e 

promovem a saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. Goyal, Madhav et al. “Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic 
review and meta-analysis.” JAMA internal medicine vol. 174,3 (2014): 357-68. 
doi:10.1001/jamainternmed.2013.13018 Acesso em  15 de agosto  2020. 

2. NADOLNY, Aline Miotto et al . A Dança como recurso do terapeuta ocupacional com idosos: 
contribuições na qualidade de vida. Cad. Bras. Ter. Ocup.,  São Carlos ,  v. 28, n. 2, p. 554-574,  June  
2020. Available from <http://www.scielo.br>. Acesso em  15 de  agosto.  2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR EM FELINO (FELIS CATUS) 

ATINGIDO POR PROJÉTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raysa de Araujo Aguirre  

COAUTORES: Débora Sartori Resende, Juliana Canton, Paloma Bramatti Jacobsen, Pietro Paolo Zilio, 
Samantha Bolze Zilio, Verônica Hoffmann Lima      

ORIENTADOR: Renan Idalencio 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As fraturas de mandíbula e maxila são muito comuns em cães e gatos, sendo elas traumáticas ou não. 

As causas traumáticas normalmente provém de brigas ou tramatismos veiculares, os não traumáticos 

compreendem doença periodontal, processos neoplásicos, e anormalidades metabólicas. Os princípios 

básicos da reparação das fraturas da mandíbula segue os seguintes fatores: alinhamento oclusal, 

estabilidade adequada, ausência de danos em tecidos moles e duros, preservação da dentição e retorno 

imediato da função. Para estabilização das fraturas pode-se aderir ao tratamento conservador ou ainda 

de estabilização cirúrgica. (do Prado, Tales Dias, et al). 

É de suma importância tentar preservar ao máximo a mandíbula e maxila, visto que são estruturas 

fundamentais na respiração, apreenção do alimento, deglutição, além de preservar o aspecto estético 

do animal.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

Felino macho, SRD, com 4 anos de idade encaminhado à Clínica Veterinária da cidade de Passo Fundo, 

apresentando fratura aberta de mandíbula com foco hemorrágico . Para investigação da lesão 

traumática, foi realizada radiografia de crânio, constatando presença de projéteis e destruição total do 

corpo da mandíbula porção incisiva, e dentes incisivos e caninos. O paciente foi internado e mantido 
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com metadona 0,5 mg bid para controle da dor, e no dia seguinte realizado procedimento cirúrgico 

onde foram retirados os projéteis, fragmentos ósseos e realizado a reconstrução mandibular. 

A reconstrução foi feita sem o uso de materiais como placas, próteses e implantes. Os exames pré 

operatórios não foram realizados, visto que os tutores necessitavam de ajuda de custos, porém são de 

suma importância para todo procedimento anestésico e cirúrgico, visando a segurança do paciente. O 

procedimento foi, então, realizado com o auxílio da broca cirúrgica para retirar a parte pontiaguda dos 

corpos direito e esquerdo da mandíbula, após foi suturado os corpos pré-molares direito e esquerdo da 

mandíbula, com fio naylon 2-0 de forma que resultou na reconstituição da porção ausente.  A 

mandíbula, posteriormente foi fortalecida com a musculatura e tecidos moles do próprio local, de forma 

a envolver o osso; e a porção rostral foi reconstituída apenas com os músculos. Concluído isso, foi 

introduzida a sonda esofágica para alimentação, com o objetivo de ter uma melhor recuperação.  

No pós operatório, o felino ficou internado na clínica por mais dez dias, fazendo nutrição enteral com 

Suplemento Nutralife, e fazendo uso de colar elizabetano por 15 dias. Foram utilizadas as seguintes 

medicações: Ampicilina 22mg bid (antibiótico usado para infecções na boca), Metadona 0,5mg bid 

(opióide para controle da dor, possui melhor efeito em relação a Morfina, pois não causa náuseas), 

Dexametasona 0,5mg bid(corticoesteróde usado para diminuir a inflamação) e Metronidazol 15mg bid 

(antibiótico usado para infecções em tecido mole, gengivais e dentes). 

Após a alta, aos tutores foi recomendado o uso de Omeprazol 10 mg por via oral, meio comprimido, 

durante 7 dias, Predinisolona via oral, 4 gotas uma vez ao dia por 7dias. Além disso, realizar a limpeza 

da região dos pontos com solução fisiológica no mínimo duas vezes por dias durante 7 dias e limpar o 

colar elizabetano por pelo menos uma vez ao dia, mantendo-o por mais 7 dias (retirando, se necessário, 

apenas para alimentação e colocá-lo novamente), e a alimentação pode seguir normal, com ração seca 

e pastosa. Foi recomendado retorno em uma semana.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O tratamento realizado no paciente foi satisfatório, em virtude de o mesmo estar clinicamente bem,  a 

mandíbula bem cicatrizada e ligeiramente mais curta que o normal. O felino segue em casa, consegue 

fazer a captura de alimento seco e úmido, e poderá manter sua qualidade de vida.      

 

REFERÊNCIAS: 

do Prado, Tales Dias, et al. "Técnicas de imobilização de mandíbulas de cães e gatos: Revisão de 

literatura."Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/f56f/50a6ada99d310b273b3ffc320fb82ff58b4a.pdf>. Acesso em: 26 

de agosto de 2020.   
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(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO PROMOVENDO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA LEÃO XIII 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ranato Almeida Bejoso Filho  

COAUTORES: Evelyn Aparecida Barcellos,  João Victor de Oliveira Peroza, Maria Cristina Zanchim, 
Matheus Dalpizol de Camargo, Valeria Hartmann 

ORIENTADOR: Ana Luisa Sant'Anna Alves       

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo       

 

INTRODUÇÃO: 

Hábitos alimentares inadequados em crianças e adolescentes tem sido relatado em diversos estudos, 

pois podem levar a obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Assim, a utilização 

de diversos recursos pedagógicos para implementação de programas de educação alimentar e 

nutricional são necessários (PEREIRA, 2017).  As atividades planejadas de acordo com a faixa etária e 

realidade social, contribui para o aprendizado.  Diante disso, o presente relato tem por objetivo 

descrever uma atividade de educação alimentar e nutricional com crianças desenvolvida na Intituição 

Leão XIII no município de Passo Fundo.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho refere-se as atividades realizadas no projeto "Promovendo Saúde e Qualidade de 

Vida" do curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo, em que os acadêmicos extensionistas 

desenvolvem atividades de educação alimentar e nutricional para crianças que participam das 

atividades da Instituição Leão XIII. Durante os encontros são realizadas diferentes atividades, porém 

foram selecionadas duas para serem relatadas, a caixa mágica e o prato saudável. A caixa mágica é uma 

atividade em que as crianças conseguem expandir os seus sentidos através do reconhecimento de 

alguns alimentos in natura como frutas e legumes. Para iniciar a atividade, as crianças são vendadas e 

são colocados alimentos in natura em uma caixa com tampa com uma abertura na tarmpa. Após, as 

crianças pegam um alimento dentro da caixa e tentam adivinhar por meio do tato e olfato, a atividade 

termina depois que todas as crianças tiverem a experiência de descobrir um alimento. Em seguida, 

realizamos uma roda e cada um pode compartilhar as experiências e sensações que obtiveram ao tentar 
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descobrir o alimento da caixa mágica. Também conversamos sobre o sabor desse alimento e sobre os 

benefícios dele para a saúde. A outra atividade realizada é a elaboração de um prato saudável. O 

objetivo é demonstrar como podemos montar uma refeição de forma saudável. O Guia Alimentar para 

a População Brasileira publicado pelo Ministério de Saúde em 2014, preconiza que a base da nossa 

alimentação deve ser de alimentos in natura e minimamente processados, também traz vários exemplos 

de pratos saudáveis respeitando a diversidade cultural do país (BRASIL, 2014). Para a realização da 

atividade, a turma é dividida em três grupos, em que cada grupo recebe a figura de um prato que 

simboliza uma das refeições (café da manhã, almoço ou janta) e várias figuras de alimentos, esses 

alimentos variam de alimentos in natura e minimamente processados, processados e ultraprocessados. 

Cada grupo elabora um prato que julgue saudável. Após os grupos apresentam os pratos e realizamos 

uma discussão sobre alimentação saudável e a relação com o grau de processamento dos alimentos. 

Ambas atividades contribuem para investigar os hábitos alimentares das crianças e estimulá-los a 

curiosidade para experientar novos alimentos. Além disso, a educação nutricional e alimentar de 

crianças pode contribuir para a formação de multiplicadores de hábitos saudáveis no seu ambiente 

familiar e na sua comunidade. Essas ações são fundamentais frente a crescente prevalência de 

obesidade da população em todas as faixas etárias e níveis de renda. A obesidade é fator de risco para 

muitas DCNT como, por exemplo, hipertensão e diabete mellitus, que atualmente já são identificadas 

precocemente em crianças e adolescentes por causa de hábitos alimentares inadequados e 

sedentarismo (SCHMIDT, 2011).        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A educação alimentar e nutricional desde a infância é determinante para a aquisição de práticas 

alimentares saudáveis ao longo do ciclo da vida, contribuindo para prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. Assim, além de sensibilizar as crianças quanto à alimentação, o projeto também contribui 

para a formação de acadêmicos mais atentos a realidade e preparados para enfrentar os desafios da 

profissão.       

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 

alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.  

PEREIRA, Tamara de Souza; PEREIRA, Rafaela Corrêa; ANGELIS-PEREIRA, Michel Cardoso de. Influência 

de intervenções educativas no conhecimento sobre alimentação e nutrição de adolescentes de uma 

escola pública. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 22, n. 2, p. 427-435,  Feb.  2017 .   

SCHMIDT, Maria Inês;DUNCAN, Bruce Bartholow; MENDONÇA, Gulnar Azevedo e Silva; et al. Doenças 

crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais. The Lancet, London, p. 61-73      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL SOBRE OS 

EXTENSIONISTAS DO PROJETO APOIO AO USO PÚBLICO EM 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rhaíssa Biondo da Silva  

COAUTORES: Anderson Moraes da Silva, Eryc Luan Dias, Humberto Gazola e Thais Ascoli-Morrete. 

ORIENTADOR: Carla Denise Tedesco, Gladis Hermes Thomé e Noeli Zanella. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No final de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foram relatados casos de uma nova pneumonia viral, 

após denominada SARS-CoV-2. Este vírus se mostrou altamente contagioso e espalhou-se pelo mundo 

rapidamente, resultando em uma pandemia ameaçadora à saúde humana (AL-ROHAIMI; OTAIBI, 2020). 

Para impedir a disseminação do vírus, foram implementadas políticas de isolamento social no Brasil, 

restringindo a aglomeração de pessoas (GARCIA; DUARTE, 2020). 

O Projeto de Extensão de Apoio ao Uso Público em Unidades de Conservação e Áreas de Preservação, 

vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas, da UPF é desenvolvido essencialmente presencial. 

Recebendo grupos de pessoas no campus da Universidade para percorrer trilhas, desenvolve trabalhos 

de equipe a campo, avaliando e propondo trilhas em áreas fora do campus. Portanto, foi atingido 

diretamente pelo isolamento social. O objetivo deste relato é retratar os sentimentos dos extensionistas 

diante do afastamento das atividades presenciais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Devido à pandemia, ações de proteção contra o novo vírus se tornaram essenciais para a manutenção 

da vida humana, dentre elas, o isolamento social. A Universidade de Passo Fundo passou a realizar suas 

atividades, que antes eram presenciais, na modalidade remota.  
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Diante dessa nova realidade, os extensionistas e colaboradores do projeto, propuseram uma 

metodologia para avaliar suas percepções sobre essa nova modalidade de atividades acadêmicas, 

através de depoimentos feitos na plataforma Formulários Google (12 participantes). Foi solicitado 

responder, em um único parágrafo, a questão: “Qual o principal aprendizado que o isolamento social 

trouxe a você?”. Além disso, com o auxílio da plataforma Mentimeter, foi utilizada uma ferramenta de 

criação de uma nuvem de palavras, onde os participantes responderam, com apenas uma palavra a 

pergunta “Qual o sentimento em relação ao afastamento das atividades presenciais e da rotina 

presencial das atividades extensionistas?” 

Nos depoimentos, foram citados o sentimento de falta, a revisão de valores pessoais e novos 

aprendizados. Os participantes, também descreveram sentimentos de falta, em relação a convivência 

com os colegas e com a família, do contato humano e do contato com a natureza, ressaltando como 

todos esses aspectos podem contribuir para a saúde psicológica ou a ausência dela. Na revisão de 

valores pessoais, a valorização dos momentos com pessoas importantes, como amigos ou familiares, foi 

um aspecto ressaltado. Ao citarem o aprendizado, demonstraram algo mais íntimo, que mudaria seu 

próprio comportamento e sua visão diante da própria vida. 

Ao analisar os assuntos mais citados, notamos, uma similaridade no que foi expressado. O sentimento 

de falta, proporcionou uma autoanálise sobre o que realmente é importante para cada um, tanto no 

íntimo, quanto para com as outras pessoas. A partir do momento em que o isolamento força a 

conviver mais consigo mesmo, é possível perceber aspectos que antes passavam despercebidos, 

devido à rotina acelerada que tínhamos antes da pandemia. Essas reflexões, talvez possam contribuir 

para que o ser humano, após a pandemia, tenha um olhar mais afetuoso para com o próximo e com o 

ambiente (MATTOS DOS SANTOS, 2020). 

Na ferramenta de nuvem, os participantes trouxeram sentimentos, descrevendo-os apenas com uma 

única palavra, totalizando oito sentimentos (anexo). Essas palavras são: frustração, insegurança, 

isolamento, falta, angústia, tristeza, desolado e saudade, sendo essa última, a mais citada. Ao 

comparar os dois exercícios propostos aos participantes, é visível a congruência entre eles, sendo 

perceptível que o afastamento das atividades extensionistas presenciais, tem gerado sentimentos de 

saudades entre os colegas (MATTOS DOS SANTOS, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com o contexto da pandemia, os participantes demonstraram valorizar ainda mais a convivência com 

os colegas e o contato humano, além da importância da presença da natureza no cotidiano, que auxilia 

na manutenção da saúde mental, tudo englobando um sentimento de falta e saudade. Portanto, o 

isolamento social está sendo um período de aprendizado e autoconhecimento, enfatizando a 

importância da valorização de todos os momentos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

PENECTOMIA TOTAL COM URETROSTOMIA PRÉ-ESCROTAL 

EM CÃO COM PARAFIMOSE CRÔNICA: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberta Anelise Angnes da Costa  

COAUTORES: Andressa Spengler, Lauren Menegat, Vitoria Agnoletto Ribeiro, Aline Fossati dos Santos. 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Segundo Fossum e Carvalho (2005; 2018), a parafimose é a incapacidade de retração peniana para o 

interior do prepúcio, podendo ser ocasionada por traumatismos, hematoma, neoplasias, alterações 

neurológicas, cópula recente e constrição do pênis por pelos do prepúcio. Normalmente, em casos 

agudos realiza-se o tratamento conservativo, na tentativa de reduzir o inchaço do pênis e reposicioná-

lo. Contudo, quando se trata de parafimose crônica ou não responsiva ao tratamento conservativo, se 

faz necessário a reconstrução prepucial ou penectomia, sendo esta parcial ou total com uretrostomia. 

(FOSSUM, 2005; CARVALHO et al., 2018). O presente trabalho tem como objetivo principal relatar um 

caso de parafimose em um cão onde o tratamento conservativo não foi efetivo sendo necessário a 

realização de penectomia total com uretrostomia pré escrotal. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido em um Hospital Veterinário do Norte Gaúcho, um canino macho, sem raça definida, 

pesando 12kg, com cinco anos de idade, com histórico de paraplegia há um ano e tendo como queixa 

principal a exposição do pênis há um dia. O paciente apresentava pênis edemaciado, com exposição 

desde o bulbo, pele hiperêmica com pequenos pontos enegrecidos compatível com quadro de 

parafimose. Em âmbito ambulatorial, o paciente foi sedado com diazepam (0,3mg.Kg -1, IV) e propofol 

ao efeito, na tentativa de reposicionar o pênis. Aplicou-se dexametasona (1mg.kg-1, IV) e utilizou-se 

manitol, açúcar e gelo buscando diminuir o edema e a inflamação. Foi possível reposicionar apenas 

parte do pênis e então, realizou-se uma sutura em bolsa de tabaco, sondado e mantido em observação. 

Contudo, após cerca de uma hora, observou-se exposição total do órgão novamente. Nos exames 
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solicitados de hemograma completo e bioquímica sérica (albumina, ALT, FA, ureia, creatinina), os 

resultados se apresentaram dentro dos valores de referência. O paciente, então, foi encaminhado para 

procedimento cirúrgico de prolongamento prepucial. Durante o procedimento, executou-se a excisão 

de um segmento da musculatura prepucial na tentativa de retrair o pênis novamente, ainda sem 

sucesso, então foi optado por realizar uma sutura em bolsa de tabaco e retraído o máximo possível do 

pênis, buscando diminuir o edema do órgão com o uso de anti-inflamatório, para posterior avaliação. 

Após o procedimento cirúrgico, o paciente permaneceu internado em observação, recebendo dipirona 

sódica (25mg.kg-1, TID, SC), metadona (0,3mg.kg-1, TID, SC), cetamina (1mg.kg-1, TID, SC), meloxicam 

0,2% (0,1mg.kg-1, SID, SC), cefalotina sódica (25mg.Kg-1, TID, IV) e metronidazol 0,5% (15mg.kg-1, BID, 

IV). Durante as primeiras 24 horas no pós-cirúrgico, o paciente se apresentou responsivo, em 

normorexia, com produção de diurese via sonda vesical. Porém, houve recidiva da exposição do pênis, 

este já com áreas de necrose, sendo necessário re-intervenção cirúrgica. Foi realizado o procedimento 

de penectomia total e uretrostomia pré escrotal. No procedimento realizou-se a sondagem uretral com 

sonda nº 10, em seguida, amputação total do pênis e isolamento da uretra, onde foi realizado uma 

incisão de aproximadamente 3cm para exposição da mucosa uretral e inserção da sonda foley. Suturou-

se a mucosa da uretra com a pele e, por fim, reduziu-se o subcutâneo cranial e caudal à abertura da 

uretra com duas camadas, sendo a primeira com sutura walking e a segunda em zigue-zague. Não 

houveram complicações no transoperatório. O paciente permaneceu internado, com prescrição 

medicamentosa e de cuidados pós-operatórios como limpeza de pontos e uso de roupa cirúrgica. O 

prognóstico foi reservado, especialmente pela dificuldade em manter uma ferida cirúrgica íntegra, em 

decorrência do seu quadro de paraplegia, onde houve a fricção dos pontos com o chão ao se 

movimentar e pelo contato dos pontos com as fezes do animal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando-se o quadro de parafimose crônica e o histórico de paraplegia do paciente, apesar da 

maior dificuldade de cicatrização da ferida cirúrgica devido à fricção dos pontos e contaminação, é 

possível concluir que o tratamento cirúrgico de penectomia total associado à uretrostomia pré-escrotal 

se mostrou a melhor opção. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, L.L.; COSTA, M.L.; MURAKAMI, V.Y.; et al. REVISTA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA-

ISSN 1679-7353 Ano X-Número 30-Janeiro de 2018-Periódico Semestral PARAFIMOSE TRAUMÁTICA-

RELATO EM CÃO. Disponível em: 

<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/YtkuxCVvK5C5Ocg_2018-10-16-15-5-

17.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2020. 

 FOSSUM, T.W.; HULSE, D.A; JOHNSON, A.L.; SEIM, H.B.; WILLARD, M.D.; CARROLL, G. Cirurgia de 

Pequenos Animais, Rio de Janeiro: Roca, 4. Ed., p. 848-855, 2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE CAIXAS-NINHO NA CONSERVAÇÃO DO 

PAPAGAIO-CHARÃO (AMAZONA PRETREI) E PAPAGAIO-DE-

PEITO-ROXO (AMAZONA VINACEA) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberto Tomasi Junior  

COAUTORES: Maria Eduarda Soares Alberti, Idolar Machado, Nêmora Pauletti Prestes 

ORIENTADOR: Jaime Martinez 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A interferência antrópica sobre os ecossistemas representa uma ameaça à biodiversidade, pois 

compromete importantes fatores ecológicos que compõem a dinâmica florestal (Martinez, 2008). 

Dentre estes fatores, as cavidades naturais encontradas em árvores velhas ou mortas têm função 

primordial na reprodução da fauna, especialmente do papagaio-charão (Amazona pretrei) e do 

papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea). O declínio destas cavidades em ambientes naturais, em 

decorrência da degradação e exploração madeireira, constitui um desafio na conservação destas 

espécies (Kilpp, 2014). Como a alternativa, o Projeto de Extensão “Projeto Charão e suas ações na 

conservação da natureza” atua na implementação de caixas-ninho, no intuito de complementar a oferta 

de cavidades em áreas de reprodução dos papagaios. Ao longo de 29 anos do Projeto Charão, os 

processos de fabricação, instalação e monitoramento das caixas foram aprimorados, buscando otimizar 

sua eficácia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Seguindo as recomendações do Parrots Status Survey and Conservation Action Plan (2000-2004), a 

estratégia de conservação adotada pelo Projeto Charão respeita quatro princípios fundamentais: 

Adequação à biologia das espécies; viabilidade econômica; compatibilidade com políticas 

socioambientais locais; impacto positivo na biodiversidade. Os modelos de caixas-ninho, inicialmente 
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construídos em madeira, basearam-se nos estudos de Prestes et al (1997), cujas observações de ninhos 

naturais do papagaio-charão possibilitaram definir as medidas apropriadas. Além da semelhança com 

as dimensões naturais, as caixas também foram adequadas ao transporte e manejo, bem como o custo 

benefício do material. Assim, foram projetados dois modelos: O primeiro, com dimensões de 72 cm 

(altura), x 28 cm (largura) x 20 cm (profundidade); e outro com 57,8 cm (altura) x 29 cm (largura) x 21 

cm (profundidade). Na lateral de cada caixa, foi instalada uma portinhola que possibilitasse o 

monitoramento das ninhadas.  Quando à altura, em relação ao solo, adotou-se uma média de 6 a 15 

metros, respeitando a tendência natural dos papagaios de ocupar o estrato mediano-superior das 

árvores (Martinez, 2008).  

No ano de 2020, o modelo de caixas-ninho foi aprimorado, buscando maior durabilidade do material, 

bem como maior facilidade de transporte e instalação. Dessa forma, o material elegido foi o plástico, 

produzido com tecnologia de rotomoldagem pela empresa Rotoplastic (Carazinho-RS), cuja vida útil é 

estimada em 20 anos. Este novo material também representa uma tentativa de minimizar a ocupação 

por insetos, especialmente abelhas, que comprometem a utilização por papagaios. As novas caixas (100) 

foram instaladas durante o primeiro semestre de 2020, em uma fase piloto, em matas do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e RPPN Papagaios-de-Altitude. A iniciativa contou com o apoio financeiro da 

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.  

Em todas as etapas do Projeto, a cooperação entre profissionais, extensionistas e proprietários rurais é 

fundamental. Neste ínterim, é possível estabelecer uma conexão social e cultural com as pessoas, 

levando informações sobre a conservação da natureza e aprendendo com eles sobre as características 

das matas locais. Estabelecer vínculos com a população é uma excelente forma de garantir sua 

participação ativa nas ações do Projeto, visto que podem contribuir com avistamentos, relatos e 

vistorias nas matas, impedindo que as caixas-ninho sejam danificadas ou roubadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Muitas espécies da fauna silvestre dependem da oferta de cavidades para a reprodução. A instalação 

das novas caixas-ninho é uma estratégia rápida de conservação servindo como ampliação de novos 

locais de reprodução para estas duas espécies de papagaios ameaçados de extinção, assim como para 

outras espécies da fauna silvestre em especial as aves, colaborando com a melhoria da qualidade do 

hábitat. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DOS ASPECTOS 

PSICOSSOCIAIS NO APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sibéli Castelani dos Santos.  

COAUTORES: Francielly Vieira de Carvalho, Mariana Pertile e Bruna Tibolla Gallo. 

ORIENTADOR: Isabel Ines Z. Lanferdini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O aleitamento materno exclusivo (AME) é definido como consumo único de leite oriundo da mama, 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem adição de outros líquidos ou sólidos, exceto gotas ou 

xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. A 

recomendação para o AME é até os seis meses de idade e pode ser mantido como um complemento 

até os dois anos. Amamentar é um ato que exige da puérpera serenidade e dedicação, pois é um ato de 

aprendizagem que necessita persistência, incentivo e apoio, evitando o desmame precoce.  Logo, o 

apoio às questões psicossocial familiar se faz necessário, para que a mãe se sinta amparada e motivada 

a amamentar. O projeto de extensão Promovendo o Aleitamento Materno visa, entre inúmeras 

premissas, a promoção e proteção do AM, respeitando as condições psicossociais maternas. O trabalho 

visa descrever as ações das extensionistas com a equipe multiprofissional frente as questões 

psicossocias materna. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto Promovendo o Aleitamento Materno iniciou em 2018 como um projeto piloto, onde alguns 

acadêmicos de enfermagem, em seu tempo livre, realizavam orientações às puérperas. A partir de 2019, 

foi institucionalizado na Universidade, e atualmente conta com 20 extensionistas voluntárias do curso 

de Enfermagem.  Um dos fatores mais pertinentes durante as orientações, é a compreensão dos fatores 

psicossociais maternas, que englobam pobreza, moradia, desemprego, gestações anteriores, 

conhecimento empírico, mãe solo, violência doméstica, física e sexual e falta de apoio familiar, são 
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questões que acabam por interferir diretamente no AME.  Destaca-se que segundo o artigo 9º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir 

condições propícias ao aleitamento materno. Desta forma, toda mãe tem direito de amamentar seu 

filho no peito. Logo, toda situação, deve ser considerada e discutida entre as equipes interdisciplinares, 

para fazer um diagnóstico e um planejamento eficaz, visando a resolutividade dos problemas, livre de 

preconceitos e o incentivo de forma direta e indireta ao AM.  A exemplo, as puérperas que vem com o 

conhecimento errôneo, repassados entre gerações, acerca do leito materno, entre eles, destacando a 

questão do "leite  fraco" nesse contexto, as extensionistas, trabalham juntamente a equipe dos 

médicos, psicólogas, fonoaudiólogos e assistência social, visando, através das visitas diárias, identificar 

a origem e esclarecer a forma simples a desmistificações dessas afirmação, tanto com a puérpera como 

aos familiares, através das informações da composição do leite, que contém inúmeros aminoácidos, 

anticorpos, gorduras, proteínas, enzimas e outros.   Neste sentido, se reconhece a importância da 

continuidade do cuidado, através da rede primária de saúde, priorizando o acolhimento e formação de 

vínculo, para a continuidade do cuidado, de forma a apoiar o AME.                

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É de suma importância que as orientações do AM sejam voltadas de acordo com a singularidade 

materna, respeitando suas condições e ações, visando contribuir no incentivo e apoio ao AME, 

trabalhando de forma interprofissional com a mãe e família a nível hospitalar, e tendo continuidade na 

AB, considerado as políticas de aleitamento materno preconizado pelo MS na melhoria e no sucesso no 

AM.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 

da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 

Disponívelem:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alim

entacao.pdf. Acessado em: 21. agost.2020.    

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_crianca_adolescente_3ed.pdf. Acessado em:   

21. agost.2020.  

 FALCETO, O.G. A influência de fatores psicossocias na interrupcção  precoce do aleitamento materno. 

Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3143/000333020.pdf?sequence=1. Acessado em: 

21.agost.2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA GAGUEIRA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Stela Marys Goellner.  

COAUTORES: Helen Paula Rigo. 

ORIENTADOR: Lisiane Siqueira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- Campus I 

 

INTRODUÇÃO: 

A Gagueira é definida como uma disfunção na fluência verbal da fala, caracterizada por repetições ou 

prolongamentos de sons e silabas, ou por hesitações frequentes, que podem estar acompanhadas de 

movimentos e emoções de natureza recusa. Segundo estudos de Andrade, é dividida em idiopática, 

neurogênica (adquirida) e psicogênica, tendo uma etiologia multicausal (BUCHEL, C.  SOMMER, M.. 

(2004). O bullying e o preconceito são uns dos principais problemas enfrentados, afetando assim o 

psicológico e a autoestima. 

As mídias sociais estão sendo usadas como uma plataforma de difusão de conteúdos relacionados a 

assuntos socioeducativos que são trabalhados de uma maneira divertida, chamando a atenção de 

muitas pessoas. As mesmas acabam tirando dúvidas e incentivando a troca de experiências, obtendo-

se resultados positivos.  

O objetivo do estudo é analisar o alcance da divulgação da atuação fonoaudiológica em gagueira através 

de mídias sociais.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo partiu de um vídeo criado no aplicativo TIK TOK para ser postado no perfil do Instagram do 

Projeto de extensão Prevenção e manejo dos distúrbios da Comunicação e Alimentação da Universidade 

de Passo Fundo coordenado pela Fonoaudióloga Lisiane Siqueira, a autora do vídeo.  

Com o crescente aumento do uso de redes socias como meio de divulgação de páginas e conteúdo, 

surgiu-se a ideia de criar um vídeo que contém informações sobre a gagueira. O vídeo foi elaborado, 

com o intuito de levar conhecimento sobre a gagueira para a sociedade, que muitas vezes não sabe que 
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a este problema de fala tem tratamento. Nele foi dado ênfase as atitudes negativas frente a pessoa que 

gagueja, atitudes essas que ao invés de auxiliar, pioram a fluência da fala pois gera nervosismo, 

ansiedade e medo.  

Antes mesmo de ser postado no perfil do instagram o vídeo viralizou no aplicativo TIK TOK e lá gerou 

470 comentários entre profissionais, estudantes e portadores de gagueira, que por meio de curtidas e 

comentários relataram a suas experiências com a gagueira. A maioria dos comentários são de pessoas 

relatando que são gagas e que sofrem com isso no seu dia a dia, e que estados como nervosismo, medo 

e ansiedade influenciavam na piora da sua disfluência. Destes 470 comentários e respostas, foram 

avaliados 138 comentários diretamente postados no vídeo sem distinguir faixas etárias e conhecimento 

sobre a gagueira. Os outros 155 foram respostas geradas e 177 são comentários que não foram 

avaliados por serem aleatórias e fugirem ao tema. 

Dos comentários avaliados, notou-se que a grande maioria relatou que conhece ou tem na família 

crianças com gagueira e outro grupo de indivíduos disse que gaguejam por nervosismo. Quanto a idade 

das pessoas que comentaram ocorreu uma prevalência da faixa etária de 12 e 15 anos, principalmente 

relatando suas experiências e de seus familiares ao enfrentar esse ‘obstáculo’ no seu dia a dia. Alguns 

deles também referem que sofrem bullying na escola e entre amigos, o que ocasiona dificuldades no 

âmbito emocional, consequências na vida social da criança que começa a evitar a comunicação por 

medo das críticas e julgamentos. Outros comentários, no entanto, realçam a falta de conhecimento e 

discussão sobre o transtorno que é comum e tem incidência de 1 % em toda população segundo FREIRE, 

R. (2012). 

Assim até o dia 12 de agosto de 2020 um total de 52,1K (52.100) curtidas e 470 comentários e respostas 

e 600K (600.000) de visualizações das mais diversas classes sociais, gêneros e idades. Inúmeras 

respostas nos comentários confirmaram o que o vídeo dizia, que piorava a gagueira quando amigos e 

familiares reagiam com repreensão e até ações de violência por creditar que a pessoa está gaguejando 

por que quer, ou por estar nervosa. O comentário contrário também ocorreu que inicialmente tinha 

gagueira mas seu pais não reagiam com repreensão e a gagueira passou. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, é possível afirmar que os usuários desta mídia social conheceram aspectos da 

atuação fonoaudiológica na gagueira, do tratamento e os benefícios para melhora da fluência na sua 

fala. Constatou-se que a divulgação e disseminação de conteúdo educacional é de extrema importância 

pois atinge um grande público, podendo ser uma forma eficiente de prevenção dos Distúrbios da 

Comunicação. 

 

REFERÊNCIAS: 

BÜCHEL, C; SOMMER, M. O que causa a gagueira? San Francisco, vol. 2, n. 2, p. 0159- 0164, fev. 2004. 

Traduzido por: SILVA, H. Disponível em: 

http://gagueira.hospedagemdesites.ws/arquivos/causa_da_gagueira.pdf. Acesso em: 07 ago. 2020. 
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2020. 

CELESTE,  L. C; RUSSO,  L. C; FONSECA, L. M. S. Influência da mídia sobre o olhar pedagógico da gagueira: 

reflexões iniciais. São Paulo, Rev. CEFAC vol.15 no.5 São Paulo Set./Out. 2013. Disponível em: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO ANATOMIA DO CORPO HUMANO: 

NOVAS FORMAS DE APRENDIZADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tamiris Natália Chiossi 

COAUTORES: Eduarda Risson Machado, Flávia Naumann, Letícia Raquel Strauss, Mariana Gaboardi 
Alves, Rodrigo Fichbein Marcon, Rafaela Lucena de Oliveira, Vinicius Rodrigues Pasetto e Yasmin Dalla 
Vecchia de Souza. 

ORIENTADOR: Gustavo Graeff Kura 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Base Nacional Comum Curricular estabelece competências para conteúdos de Ciências da Natureza, 

que dizem respeito a conhecer, cuidar de si, do seu corpo e bem-estar. Assim, os conteúdos trabalhados 

são: organização celular; órgãos e sistemas; organismos e neurociência (BRASIL, 2018). Apesar da 

importância do ensino do corpo humano na Educação Básica, as escolas Públicas ou Privadas não 

possuem laboratório de anatomia humana e material biológico para aulas práticas (SILVA et al., 2016). 

Portanto, a Universidade é um fator essencial pois, ao coletivizar informações, oportuniza 

conhecimento para comunidade (SILVA et al., 2016). As aulas práticas de laboratório possibilitam ao 

aluno o contato, a observação e a manipulação da temática estudada (KRASILCHICK, 2008). Assim, o 

Projeto de Extensão Anatomia do Corpo Humano tem como objetivo contribuir no processo de 

aprendizado de alunos de Passo Fundo e região.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto que teve início em 2012 e já acolheu mais de 12.000 alunos, é realizado no laboratório de 

anatomia da Área de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo 

(UPF). Alunos de diversos cursos da área da saúde participam do projeto e são responsáveis em 

transmitir os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de anatomia humana e demais áreas, para os 

estudantes do ensino médio, técnico e graduação que visitam o projeto.  
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Os visitantes são recepcionados e direcionados para uma sala de aula onde assistem um vídeo 

institucional; a uma aula expositiva abordando temas relacionados à Anatomia sistêmica; 

procedimentos de conservação e doação de corpos. A continuidade da visita ocorre no laboratório de 

anatomia, que dispõem de órgãos, cadáveres e modelos anatômicos artificiais. Na exposição anatômica 

são abordadas as características do corpo humano, diferenciando o órgão normal do patológico e 

buscando entender o processo fisiopatológico que causou aquela anormalidade.  

Por fim, os estudantes são direcionados ao museu de anatomia humana e animal, que conta com peças 

naturais e artificiais. As peças se apresentam com diferentes técnicas de conservação e dissecação; as 

que apresentam anormalidades, é explicado o comprometimento, e as possíveis causas.  O esqueleto 

humano é explicado e algumas curiosidades sobre o mesmo. Ao final de todas as atividades, os 

estudantes voltam para a sala de aula e respondem um questionário de satisfação. 

Em 2019, o projeto acolheu mais de 2000 alunos, com idade média de 18 anos. Através dos 

questionários, podemos observar que o projeto tem impacto positivo na sociedade, visto que, apenas 

12% (FIGURA 1) já tinham visitado outro laboratório de anatomia antes e 92% FIGURA 2) sente-se 

motivado a repetir a visita. O que mais chama a atenção dos visitantes é a exposição de peças 

anatômicas (FIGURA 3) e para 79% (FIGURA 4) a visita despertou, de alguma forma, interesse quanto 

futura profissão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Projeto de Extensão Anatomia do Corpo Humano tem papel fundamental para o ensino e aprendizado 

dos participantes, uma vez que, ao possibilitar trocas de conhecimentos, estabelece novas formas 

pedagógicas. Além, de oportunizar os alunos estarem em um ambiente universitário, conversarem com 

estudantes das áreas da saúde e instigar a curiosidade sobre anatomia humana. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação: Brasília, 

2018. Disponível em 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso 

em 11/08/2020. 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª. ed. rev. e ampl., 2ª reimpr.  São Paulo: EdUSP, 2008. 

p. 86. 

SILVA, Carla Helrigle et al. Conhecendo a Anatomia: A integração da Universidade com a educação 

básica. Itinerarius Reflectionis, v. 12, n. 2, 2016. 
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ANEXOS 

p.e.: 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

 

 

FIGURA 4 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DO VOLUME DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES 

CONFORME O PADRÃO FACIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thales Henrique Jincziwski Ponciano  

COAUTORES: Tiago Nascimento Mileto, Ferdinando De Conto, Adriano Pasqualoti, Mateus Ericson 
Flores 

ORIENTADOR: Mateus Ericson Flores 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Alterações nas vias aéreas superiores (VAS) resultantes de cirurgia ortognática vem sendo discutidas 

amplamente, uma vez que, a qualidade do sono dos pacientes operados pode ser melhorada o agravada 

com essas mudanças. É uma cirurgia que visa corrigir alterações esqueléticas para melhora da qualidade 

do sono do paciente diagnosticado com síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) e análise do 

volume do espaço que compreende a VAS se dá através de tomografias computadorizadas de feixe 

cônico e o auxílio de softwares de segmentação anatômica 3D (AL-HADI, N. et al., 2019; MATTOS, C. T. 

et al., 2011). 

O objetivo deste trabalho é analisar o volume da via aérea superior em pacientes adultos saudáveis, a 

partir de exames de tomografia computadorizada de feixe cônico, comparando o padrão facial 

esquelético I, II e III considerando a idade e o sexo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um estudo retrospectivo de análise do banco de dados de uma clínica radiológica, com uma amostra de 

129 exames de face total em formato DICOM, datados de 2015 a 2018. Após a divisão da amostra em 

três grupos, conforme o padrão esquelético, as medidas volumétricas foram obtidas através do 

aplicativo ITK-SNAP versão 3.6.0, um processador gratuito de segmentação anatômica 3D. A amostra 

foi separada em padrão I com 60 exames, padrão II com 48 exames e padrão III com 21 exames. O sexo 

feminino foi o mais frequente com 69,8% (n = 90) e a medida de idade foi definida em 35 anos. O volume 

médio geral foi de 22.774,2 mm3 e a média entre os padrões esqueléticos não apresentou diferença 
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significante (p = 0,251), segundo o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Na análise do 

dimorfismo sexual, os homens apresentaram maior volume, com diferença estatística (p = 0,033) 

através do teste de Mann-Whitney. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O volume médio das vias aéreas superiores entre indivíduos saudáveis com padrão facial I, II e III não 

apresentou diferença significativa, apenas uma discreta variação, sendo o padrão III maior em 14,8% do 

que o padrão I. O sexo masculino se destacou com maior volume e a variação da idade não teve 

correlação com o volume espaço aéreo-faríngeo.  

 

REFERÊNCIAS: 

AL-HADI, N. et al. Patient expectations and satisfaction following orthognathic surgery. Int J Oral 

Maxillofac Surg, v. 48, n. 2, p. 211-216, Feb 2019. ISSN 1399-0020. Disponível em: 

< https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30143350 >. 

MATTOS, C. T. et al. Effects of orthognathic surgery on oropharyngeal airway: a meta-analysis. Int J Oral 
Maxillofac Surg, v. 40, n. 12, p. 1347-56, Dec 2011. ISSN 1399-0020. Disponível em: 
< https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21782388 >. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

TRATAMENTO DE FRATURA COMPLEXA DA MANDÍBULA POR 

ABORDAGEM TRANSCERVICAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thales Henrique Jincziwski Ponciano  

COAUTORES: Cassian Taparello, Tiago Mileto, Rubens Martins Bastos, Vinicios Fornari, Jaqueline 
Colaço, João Bett.  

ORIENTADOR: Gabriela Caovilla Felin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

A mandíbula é um osso ímpar, móvel e o maior dentre os ossos da face, participa de importantes 

funções vitais como a fonação, mastigação, deglutição e manutenção da oclusão dentária. Devida à 

sua posição na face e tamanho, ocupa o segundo lugar entre as fraturas de ossos da face. As fraturas 

de mandíbula são frequentemente causadas por traumatismos diretos de alta cinemática nos casos 

mais graves que acometem na maioria das vezes a região de parassínfese, corpo e ângulo, podendo 

ser fraturas do tipo simples ou complexas. Também podem ocorrer em acidentes de baixo impacto ou 

em presença de grandes lesões que ocasionem uma fratura patológica (Silva et al., 2011; Alencar et 

al., 2015; Sukegawa et al., 2019). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tratamento de fratura 

complexa da mandíbula por acesso transcervical de um acidente automobilístico de alta cinemática.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente feminino, 32 anos, ASA I chega na emergência do Hospital de Clínicas de Passo Fundo após 

acidente automobilístico de alta cinemática (carro x retroescavadeira), chega ao hospital consciente, 

em bom estado geral (BEG), lúcida, orientada e comunicativa (LOC), com sinais vitais estáveis (SVE), 

escala de coma de Glasgow 15, pupilas isofotorreagentes (PIFR),  relata queixas álgicas em face e região 

cervical. Ao exame físico percebe-se laceração transfixante em lábio inferior se estendendo para região 

mentual à direita, laceração profunda em região cervical de aproximadamente 10cm, sem sangramento 

ativo no momento, contornos supraorbitários preservados acuidade visual e motricidade ocular 
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preservada, abertura bucal de 20mm, presença de sangramento residual e impossibilidade de 

visualização da cavidade oral. O exame de tomografia computadorizada (TC) evidenciou fratura 

mandibular do lado direito se estendendo desde parassínfise, corpo e ângulo com fragmentos 

cominutivos e linha de fratura em condilo além de uma linha de fratura em pilar canino do lado direito 

em maxila. Também ocorreu a avulsão dos elementos 11, 12 e 13 e fratura coronária dos elementos 41 

e 42. 

O diagnóstico então foi de fratura mandibular complexa do lado direito, fratura em maxila em pilar 

canino do lado direito sem deslocamento e fratura em espinha nasal.  

Em primeiro momento foi realizada a sutura das lacerações de face e pescoço sob anestesia geral com 

o acompanhamento da equipe de cirurgia de cabeça e pescoço e instalação de dreno de Penrose na 

região cervical. No primeiro dia pós-operatório da realização das suturas, a paciente apresentou edema 

e equimose infraorbitária no lado direito e parestesia em região mentoniana e cervical ipsilateral. 

Em segundo momento foi realizada a osteossíntese da fratura complexa de mandíbula do lado direito 

utilizando placas de fixação e parafusos do sistema 2.0 e debridamento da ferida cervical sob anestesia 

geral. O acesso realizado para a abordagem da mandíbula foi o transcervical o qual aproveitou a 

laceração cervical com uma extensão posterior para acesso ao ângulo mandibular, procedimento 

realizado sem intercorrências.  

No primeiro dia de pós-operatório da segunda cirurgia, a paciente se apresenta bem, relatando cefaleia 

e com a mimica facial preservada. Ao terceiro dia de pós-operatório, ela refere melhora, presença de 

formigamento em região perilabial, cefaleia em região temporal à direita, as feridas operatórias estão 

em bom aspecto sem sinais de infecção ativa, há presença de edema facial e equimose periorbitária 

compatível com o procedimento e a paciente recebe alta hospitalar e agendamento de retorno para 

acompanhamento. 

Atualmente a paciente está com 8 meses e meio de pós-operatório, segue em acompanhamento clínico 

para reabilitação oral protética dos elementos perdidos no acidente, nega queixas álgicas da região e 

refere melhora na regressão da parestesia da região.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os traumas em face estão comumente associados com acidentes automobilísticos, sua solução 

depende de uma análise criteriosa através dos exames físicos e de imagem para melhor planejamento 

do tratamento. A fixação interna rígida com placas e parafusos se mostra muito eficaz e segura, traz 

estabilidade a longo prazo e o material utilizado é biocompatível. 

 

REFERÊNCIAS: 

- ALENCAR, M. G. M. de et al. Tratamento de fratura complexa de mandíbula por abordagem 

transcervical: Relato de caso. Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac. [online]. 2015, vol.15, n.4, pp. 43-48. 

ISSN 1808-5210. 

- SILVA, J. J. D. L. et al. Fratura de mandíbula: estudo epidemiológico de 70 casos. Revista Brasileira de 

Cirurgia Plástica, v. 26, n. 4, p. 645-648, 2011. ISSN 1983-5175. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESAFIOS DA PANDEMIA DO COVID-19 A PESSOAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thayana Veinert Pinheiro.  

COAUTORES: Bruna Tibolla Gallo; Gisele Baggio. 

ORIENTADOR: Cristiane Barelli. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia da COVID-19 impôs grandes mudanças às atividades da vida diária decorrente do 

surgimento de métodos para seu controle, tais como as medidas extremas de isolamento e 

distanciamento social. Os autistas se enquadram no grupo de risco para complicações da COVID-19 

devido as vulnerabilidades e singularidades que apresentam. Pela quebra da rotina e do padrão de 

comportamento as famílias passam por desafios complexos no controle adequado do TEA. As rotinas 

interrompidas ocasionam dificuldade para receber as terapias necessárias o que justifica que esse é um 

grupo populacional que requer suporte adicional durante essa situação de calamidade pública 

(ESHRAGHI, et al, 2020). O projeto de extensão da UPF intitulado "Autismo: diferente é o mundo que 

queremos" tem como objetivo promover a qualidade de vida e o autocuidado orientado às pessoas que 

apresentam. Posto isso, o objetivo deste estudo é explorar na literatura os desafios enfrentados pelos 

autistas na atual pandemia da COVID. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo é alicerçado no contexto do projeto de extensão “Autismo: diferente é o mundo que 

queremos!”, que dentre suas pautas, abrange pesquisas para o conhecimento e a compreensão sobre 

o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Dessa forma, por meio das vivências do projeto têm se a 

pesquisa articulada, evidenciando a integração ensino-pesquisa-extensão fundamental na formação em 

saúde. 
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Para amparar esse relato foi realizada uma revisão de literatura na base de dados Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), buscando artigos científicos publicados com recorte temporal nos últimos dois anos (2019-

2020). Foram empregados os descritores: Autismo; Infecções por Coronavírus e COVID-19, sendo os 

mesmos indexados e selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio complexo do neurodesenvolvimento, 

caracterizado por dificuldades de comunicação, interação social e pela presença de comportamentos 

e/ou estereótipos repetitivos e restritos. Tais características nesse momento de pandemia são um 

desafio considerável a essas pessoas e aos seus familiares/ cuidadores. É comum nas pessoas com 

autismo a inflexibilidade e insistência na uniformidade das atividades de vida diária. Logo, as 

interrupções da rotina decorrentes da COVID-19 são um start às crises e desordens comportamentais 

(ESHRAGHI, et al, 2020; SMILE, 2020). Como o transtorno varia de pessoa a pessoa, de acordo com sua 

gravidade, as medidas de prevenção e controle da infecção por coronavírus, como o uso de máscaras, 

poderão não ser compreendidas e bem aceitas pela pessoa autista. 

Outro aspecto relevante é que o suporte com terapias (fonoaudiologia, apoio psico-pedagógico, 

musicoterapias, entre outros), crucial ao desenvolvimento e manejo do TEA, também foi suspenso ou 

reduzido devido às restrições, ocasionando mais esse desafio aos cuidadores. Por conseguinte, as 

famílias se sobrecarregam frente às incertezas da pandemia e com apoio limitado dos especialistas 

(ESHRAGHI, et al, 2020). Um aspecto positivo é que a atual conjuntura exigiu dos profissionais 

inovações, explorando as tecnologias de informação e comunicação. E vários portadores de TEA tem 

familiaridade com eletrônicos, portanto a telessaúde mostrou se como uma ferramenta eficaz para o 

ensino e a terapia, dando suporte e promovendo acessibilidade (ESHRAGHI, et al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com tal análise se identifica que o enredado cenário atual é desafiador na sua totalidade as pessoas 

com TEA e aos seus cuidadores. É notório que os profissionais de saúde precisam adaptar sua 

abordagem para melhor ajudar essas pessoas. Tendo como ponto positivo a flexibilidade das 

tecnologias digitais.       

 

REFERÊNCIAS: 

ESHRAGHI, A.A. et al. COVID-19: overcoming the challenges faced by individuals with autism and their 

families. The Lancet:. Psychiatry. V. 7, N. 6, p. 481 – 483, jun. 2020. Disponível em: 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS22150366(20)301978/fulltext#articleInformati

on. Acesso em 11 ago 2020. 

SMILE, S.C. Supporting children with autism spectrum disorder in the face of the COVID-19 pandemic. 

CMAJ. V. 192, N. 21. Maio, 2020. Disponível em: https://www.cmaj.ca/content/192/21/E587. Acesso 

em 11 ago 2020.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DA FERRAMENTA DE TELESSAÚDE EM TEMPOS DE 

COVID: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thayana Veinert Pinheiro.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Sandra Maria Vanini. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia da COVID - 19 gerou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, exigindo dos 

profissionais novas perspectivas a respeito da forma de fazer saúde. A fim de reduzir a necessidade por 

assistência ouve o surgimento de métodos para o controle da doença, medidas extremas de isolamento 

social, monitoramento e rastreio dos contactantes dos casos (CAETANO et al, 2020). 

Assim, as ferramentas de Telessaúde, surgem para auxiliar no controle da situação. Fornecendo serviços 

de atenção à saúde de forma remota (FILHO e ZAGANELLI, 2020). Transpondo barreiras, sobretudo, 

geográficas, evitando deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde, para que os 

serviços e as informações cheguem a toda população. 

Posto isso, trago como objetivo nesse relato apresentar as atividades desenvolvidas em dois serviços de 

Telessaúde para o novo Coronavírus proporcionados pelo estágio curricular obrigatório do curso de 

graduação em enfermagem.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata se de um relato de experiência de uma estudante de graduação em Enfermagem no seu Estágio 

Obrigatório pela Universidade de Passo Fundo (UPF), no período de fevereiro a julho de 2020. Os 

procedimentos que envolveram tal prática foram às atividades desenvolvidas em dois serviços de 

Telessaúde, em uma Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) com a “Sala de emergência COVID -19” e 

no serviço de “Teleatendimento COVID – 19” oferecido pela UPF em parceria com a Secretaria de Saúde 

da cidade de Passo Fundo, no suporte a duvidas, orientações e monitoramento quanto à doença do 

novo Coronavírus.  
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Ambos os serviços atuavam de forma multi e interdisciplinar, na busca de fornecer as mais diversas 

informações à população. Tendo como público alvo na sala de emergência, os 62 municípios 

pertencentes à CRS, enquanto no serviço de Teleatendimento oferecido pela UPF atendia a população 

da cidade de Passo Fundo. 

As demandas variavam de orientações quanto à identificação de sinais e sintomas, tipos de testes 

disponíveis na Rede, a dificuldades com protocolos de isolamento. Para prestar tal atendimento de 

forma resolutiva e correta, as orientações eram embasadas nas novas normas técnicas, resoluções e 

manuais disponibilizados pelo governo Federal e pelo Estado. 

O escopo da Telessaúde é amplo, com diversas possibilidades de aplicação, como na vivência adquirida, 

quando além de atuar na resolução de duvidas e orientações, o Teleatendimento provido pela UPF 

acompanha os pacientes da Rede de Atenção da cidade de Passo Fundo que procuraram atendimento 

e estão com suspeita ou confirmados com a nova doença, bem como seus contactantes. 

O uso da Telessaúde nessas situações experienciadas, mostrou que tal ferramenta pode trazer 

benefícios, como a redução de tempo de atendimento, dos custos de deslocamento de pacientes e 

profissionais de saúde, etc (CAETANO et al, 2020). A flexibilidade das tecnologias digitais pôde ser 

ajustada às necessidades em saúde do contexto social atual, o que proporcionou soluções inovadoras 

de prestação de serviços de saúde (CAETANO et al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desenvolver este trabalho relatando a experiência com os serviços de Telessaúde me permite revelar à 

oportunidade, como uma experiência positiva e recompensadora de estar promovendo saúde à 

comunidade. Pois é um serviço fundamental durante a atual conjuntura e que eventualmente superará 

sua condição emergencial. 

 

REFERÊNCIAS: 

FILHO, D.L.B., ZAGANELLI, M. V. Telemedicina em tempos de pandemia: Serviços remotos de atenção à 
saúde no contexto da Covid - 19. Rev. Multidisciplinar Humanidades e Tecnologias. [s.l.] v. 25, n. 1, 2020. 
Disponível em: 
<http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/1290>. Acesso em: 
23 jul 2020. 

CAETANO, R. et al. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: 
uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro: v. 
36, n. 5, 2020. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0102311X2020000503001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 23 jul 2020. doi: 
https://doi.org/10.1590/0102-311x00088920. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CURSO PARA CUIDADORES DE IDOSOS INFORMAIS EM 

TEMPO DE PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thayani Mion   

COAUTORES: Arthur Dutra Ricci, Augusto Rosin de Oliveira, Carolina Benedetti, Caroline Dambrós, 
Caroline Marson Dal Más, César Augusto Vetuschi Azzolin, Eduarda Gayeski, Ianne Layla Santos Nunes, 
Jalila Duarte Lugo Xavier da Rosa, Mylena Frey, Rafaela Dolzan Machado, Victória Regina Schmitz Acco, 
Vinícius Broilo Facco 

ORIENTADOR: Gilberto da Luz Barbosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A partir do advento da internet, houve amplificação da comunicação e capacidade de conexão de 

pessoas que estão perto ou longe geograficamente, proporcionando conhecimentos novos e 

informações para todos que estiverem conectados. Em tempos de pandemia, faz-se extremamente 

necessário utilizar dessas tecnologias digitais para disseminar informação produtiva à comunidade, de 

fácil acesso e compreensão.² 

Diante disso, a Liga Acadêmica de Infectologia da Universidade de Passo Fundo realizou um curso virtual 

direcionado a cuidadores de idosos informais, com o objetivo de auxiliá-los frente aos questionamentos 

recorrentes acerca da pandemia pelo COVID-19. Assim, é de suma importância proporcionar o melhor 

auxílio a esse público diante do isolamento social, visto que a faixa etária idosa denota especial atenção 

e se faz necessário evitar a contaminação viral de ambos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia do novo coronavírus está mostrando a importância da abordagem sob todos os aspectos 

no tratamento dos pacientes. Dessa forma, a organização do projeto foi realizada em parceria com o 

Centro de Referência e Atenção ao Idoso (CREATI) e com a Liga Controle de Infecção da Faculdade de 

Odontologia da UPF, de maneira que o conteúdo fosse ministrado de forma multidisciplinar. Os temas 
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ministrados pelos realizadores do curso perpassaram pelas principais estratégias de prevenção à 

disseminação do vírus. Assim, foram ensinadas as medidas de prevenção no trajeto do cuidador até a 

casa do idoso, uso de máscaras, como realizar a higienização ao chegar da rua ao domicilio e como fazer 

a higienização de objetos. Os participantes também foram instruídos como proceder em casos de 

isolamento de um idoso infectado. Além disso, foram abordados os principais aspectos da 

sintomatologia, orientações gerais e quando se deve procurar os serviços de saúde.¹ O curso foi 

programado para ocorrer em duas edições distintas, ambas com quatro encontros e carga horária de 

oito horas, sendo a primeira realizada no mês de agosto, e a segunda a ser realizada no mês de 

setembro.  

Tendo em vista que o objetivo principal do projeto é disseminar o conhecimento e promover saúde, as 

matrículas para ambas as edições foram gratuitas e com fornecimento de certificados. O público alvo 

do curso foram cuidadores informais de Passo Fundo, estendendo a oportunidade a participantes de 

municípios adjacentes. As aulas, por sua vez, são ministradas por meio da plataforma Google Meet e os 

dias e horários variam entre as edições, possibilitando a maior participação dos inscritos, visto que os 

cuidadores de idosos possuem horários de trabalho distintos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto, seguindo com o objetivo de instrumentalizar os cuidadores de idosos frente à pandemia, 

realizou-se de forma favorável em relação ao cuidado com a população idosa, considerando a situação 

atual sobreposta à necessidades inerentes ao processo de envelhecimento e a devida atenção ao idoso. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Guia de Orientação sobre o COVID-19. 

Brasília, DF, 2020. 

2. LORENZO, E. M. A Utilização das Redes Sociais na Educação. 3ª ed., Rio de Janeiro, Clube de 

Autores, 2013. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOCIAL, DA QUALIDADE DE VIDA E 

DOS COMPORTAMENTOS ESTEREOTIPADOS E RESTRITOS DE 

INDIVÍDUOS  AUTISTAS PRATICANTES DE ATIVIDADES 

AQUÁTICAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thayla Renner.  

COAUTORES: Eduarda Grigoletto Althaus. 

ORIENTADOR: Cleiton Chiamonti Bona. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) é denominado como um transtorno do neurodesenvolvimento. 

Com gravidades variáveis afetando a comunicação, interação social e o comportamento dos indivíduos 

(APA, 2013).  O TEA se caracteriza-se pela presença de desenvolvimento acentuadamente atípico na 

interação social e comunicação, características essas que podem levar a um isolamento contínuo da 

criança e sua família. Entretanto, acredita-se que a inclusão escolar pode proporcionar a essas crianças 

oportunidades de convivência com outras da mesma faixa etária, constituindo-se, a escola um um 

espaço de aprendizagem e de desenvolvimento da competência social (PIMENTEL A. e FERNANDES F., 

2014). Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo avaliar a melhora da interação social na 

escola de indivíduos que fazem parte do ''Projeto de Extensão Atividades Aquáticas para Pessoas com 

TEA''. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto de Extensão Atividades Aquáticas para Pessoas com TEA que envolvem crianças e 

adolescentes é realizado na piscina da Clínica de Fisioterapia da UPF. A finalidade do projeto é oferecer 
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um desenvolvimento crescente psicomotor, interagindo aspectos emocionais e melhorando a 

socialização para aprimorar a qualidade de vida. Como método foi utilizado a aplicação de um 

questionário aos responsáveis dos alunos/pacientes com TEA do projeto de extensão. Todos assinaram 

o TCLE e após foi aplicado um questionário com 33 questões relacionadas com interação social na 

escola, questões psicomotoras, comportamentos estereotipados. Foi realizada uma estatística 

descritiva, com análise percentual e um teste estatístico Qui-quadrado para ver se possuem diferença 

significativa entre as variáveis analisadas. A média da faixa etária foi 8,7 ± 4,3 anos, a idade com maior 

frequência foi 7 anos (28,6%) e a maioria das crianças são do sexo masculino (85,7%) e 14,3% do sexo 

feminino.  

Após frequentar o projeto de extensão os indivíduos tiveram uma melhora em relação ao 

comportamento e interação social. No que diz respeito a independência ao realizar as tarefas do dia a 

dia 92,9% relatou melhora. Soube que 50% deles frequentam a Escola Regular, 14,3% Especial e 35,7% 

em ambas as escolas, destes 78,6% dos alunos têm monitor específico e 21,4% não têm. Houve melhora 

no desempenho escolar (100%). Os pontos que mais foram notados pelos responsáveis foram a 

interação social (21,43%), melhora na ansiedade (17,86%) e desenvolvimento psicomotor (14,29%). 

Afirmaram que 42,9% possuem sempre autonomia e 57,1 as vezes. Os pontos abordados demonstram 

que a qualidade de vida em geral melhorou. Os aspectos comportamentais estereotipados 57% às vezes 

possuem e 21,4% sempre, sendo 21,4% o percentual que não possuem estes comportamentos.  Quando 

questionados em relação se ficam em posições e posturas estranhas, 64,3% responderam que nunca 

ficam nestas situações, 28,6% as vezes e 7,1% sempre. Quanto a resistir nas alterações de rotina pessoal, 

50% deles às vezes resiste, 35% sempre e 14,3% nunca. Quando questionados se os seus filhos mudam 

o comportamento em locais muito iluminados ou coloridos, 57,1% mudam as vezes, 14,3% sempre e 

28,6% nunca.  Em relação a agitação e inquietude dos filhos o percentual dos pais foi 78,6% às vezes 

ficam inquietos ou agitados, 14,3% sempre e 7,1% nunca. Na concentração em tarefas, há muita 

distração com estímulos ambientais, os pais responderam com 42,9% (sempre e as vezes) para cada 

afirmação e somente 14,3% nunca perdem a concentração. Ao receber um convite para participar de 

ações com outras pessoas, eles recusam-se ou permanecem indiferentes ao convite. Os pais 

responderam que 57,1% às vezes, 35,7% nunca e 7,1% sempre. Questionados se eles interagem com 

outras pessoas na prática de atividades, os pais responderam que 57,1% interagem e 42,9% às vezes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após esta investigação apresentou resultados positivos no que diz respeito ao desenvolvimento escolar, 

interação social, diminuição da ansiedade e progresso psicomotricidade. Melhorou a independência, 

paciência, cooperação e progresso na coordenação motora e equilíbrio. Por fim, a maior parte dos pais 

relatou que apresentam algum tipo de comportamento estereotipado em alguns momentos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO ESTETOSCÓPIO MUSICAL: 

INTERVENÇÕES HUMANÍSTICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victória Zamprogna. 

COAUTORES: Letícia Reginato, Júlia Mognon Mattiello, Nicolle Surkamp. 

ORIENTADOR: Cassiano Forcelini. 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Medicina, Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

A extensão universitária é a ação de uma universidade junto à comunidade, disponibilizando ao público 

o conhecimento adquirido com ensino e pesquisa desenvolvidos no ambiente acadêmico. Essa ação, 

além de parte importante na formação de opinião, dissipa aprendizado e ideais, que devem ser 

trabalhados para a consolidação do saber. Por essa visão, o trabalho visa destacar a relevância da 

extensão no entendimento e orientação sobre patologias e distúrbios do público-alvo, instigando a 

reflexão sobre a possibilidade de utilizar ações deste cunho na promoção da saúde, sejam embasadas 

na análise de déficits do público em questão, ou puramente expositivas. Os objetivos do trabalho são 

promover a reflexão sobre a importância da extensão na promoção da saúde, relatar a experiência dos 

participantes com as atividades organizadas ao longo do projeto e instigar o interesse do público-alvo 

nas medidas de saúde com a associação da informação com a atividade lúdica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

“A terapia mediante a música utiliza uma linguagem artística no processo terapêutico, podendo, 

contudo, ser utilizada como experiência estética e saudável no ser humano, na procura, em sessões de 

relaxamento, de efeitos positivos” (AREIAS, 2016). Seguindo essa prerrogativa, o projeto Estetoscópio 

Musical explorou a terapia musical como promotora de bem-estar aos ouvintes, os quais eram 

principalmente idosos participantes do Centro de Referência e Atenção ao Idoso (CREATI), onde a 

maioria das atividades eram realizadas. Congregando, assim, estudantes e profissionais da área da 

saúde com as populações atendidas por aqueles em atividades educativas e musicais, de modo que a 
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experiência humanística seja compartilhada fora do contexto da relação profissional-paciente. Dessa 

forma, a atividade extensionista do projeto, não somente introduz o idoso à sociedade, como também 

o instrui sobre patologias, seus métodos de prevenção e o instiga a buscar uma vida mais saudável, com 

atividades físicas, alimentação balanceada e lazer. 

Para realizar o trabalho, foram buscados os responsáveis pelo projeto, como o coordenador Cassiano 

Forcelini, a colaboradora Jussara Gomez e o colaborador José Carlos Amarante Gheller, além dos demais 

voluntários e bolsistas. Também, documentos e editais sobre o próprio projeto. Ademais, a bolsista 

Alana Santos deixou seu depoimento sobre sua experiência durante o período que participou do projeto 

como voluntária (vide anexo). 

O projeto Estetoscópio Musical foi formado no início do ano de 2015. Pelo processo seletivo, alunos dos 

cursos de Medicina e Música da UPF foram selecionados. Os mesmos eram responsáveis pelas 

atividades do grupo, desde reuniões para planejamento das atividades educativas, ensaios para as 

apresentações musicais, realização mensal das atividades educativas no CREATI e eventos trimestrais 

abertos ao público na Faculdade de Medicina da UPF. O projeto contava com a captação de recursos na 

comunidade apenas para a divulgação de suas atividades (cartazes), ainda sim, costumava atingir seus 

objetivos e obter resultados favoráveis, conseguindo cativar o público-alvo. 

A fim de aumentar o interesse pelas atividades, foram propostas em associação às palestras, 

apresentações musicais. Com isso, permitiu-se a experiência do próprio efeito da música como 

promotora de bem-estar aos ouvintes. Ao longo desses anos, foram organizadas diversas atividades. 

Dentre as desenvolvidas, estão palestras informativas sobre Prevenção de Quedas, Presbiacusia, 

Tremores nas mãos, Prevenção do Acidente Vascular Cerebral, Qualidade do Sono, Envelhecimento 

Cerebral Normal, Doenças Sexualmente Transmissíveis em Idosos e também, sobre a conscientização 

do mês Outubro Rosa e Novembro Azul. Para atrair maior atenção, foram utilizados recursos 

audiovisuais durante as atividades, dinâmicas, questionários, como por exemplo, a palestra sobre o 

sono, que foi utilizado o Escore de Epworth (qualidade do sono) e panfletos com as maiores dúvidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto proporcionou aos alunos transmitir aos idosos o conhecimento aprendido no curso, fazendo 

com que estejam em contato com as principais patologias que os acometem e quais os cuidados que 

devem ser tomados com o tempo, com intuito de melhorar a qualidade de vida. Diante disso, a ação 

extensionista cumpre seus objetivos por levar atividades educativas de promoção à saúde à 

comunidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

AREIAS, José Carlos. A música, a saúde e o bem estar. Nascer e Crescer,  Porto ,  v. 25, n. 1, p. 7-10,  mar.  

2016 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-

07542016000100001&lng=pt&nrm=is > Acesso em: 04/05/2018. 
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ANEXOS 

Entrevista com a ex-bolsista Alana Santos do Projeto Estetoscópio Musical 

1. Nome, idade, semestre do curso, há quanto tempo 
no Projeto? É bolsista? 

Alana Santos, 8º semestre, 21 anos, 2 anos no projeto, 
não sou bolsista atualmente, fui bolsista em 2016. 

2. Qual o objetivo do projeto? O projeto possibilita a associação de expressões 
artísticas às campanhas de promoção de saúde, o que 
pode aumentar a eficácia das intervenções. 

3. Quais as intervenções feitas já esse ano? Fizemos uma intervenção no auditório da Faculdade 
de Medicina, no início do ano letivo com o tema DSTs. 

4. Qual é o público alvo? Esse projeto procura realizar ações mensais de 
promoção de saúde para os idosos do Creati, aliando 
atividades educativas a apresentações musicais, a fim 
de aumentar o interesse do público-alvo nas medidas 
de saúde. 

5. Com que frequência ocorrem os encontros e 
reuniões? 
 

Inicialmente a ideia são reuniões semanais e 
intervenções mensais. No entanto a média foi de 2-3 
intervenções/semestre. 

6. Quantas pessoas já foram beneficiadas com o 
projeto? 

Acredito que mais de 200 pessoas já foram atendidas. 

7. Quais os resultados obtidos? O projeto tem proporcionado uma experiência 
incrível ao trabalhar assuntos atuais e de grande 
importância com o público idoso. É uma forma 
diferente de expandir informação e promover saúde. 
Além disso, a música é um instrumento poderoso, ao 
final de cada intervenção somos agraciados com 
aplausos e pedidos de bis. 

8. Qual o papel do aluno da UPF no projeto? Participar das reuniões com os professores 
coordenadores do projeto. Auxiliar na escolha dos 
temas a serem trabalhados com o público-alvo, 
compartilhar ideias para que as intervenções sejam 
eficazes, desenvolver a criatividade ao estruturar as 
apresentações musicais. Estar disposto a transformar 
o conhecimento técnico adquirido na faculdade em 
uma didática simplificada e inteligível ao público leigo. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

RECIDIVA ESTERNAL EXTENSA DE CARCINOMA DE MAMA 

TRIPLO NEGATIVO EM PACIENTE JOVEM: UM RELATO DE 

CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victória Zamprogna.  

COAUTORES: Fernanda Cristine Zanotto, Nicolle Surkamp e Sandy Ferreira Bueno. 

ORIENTADOR: Luciano Luiz Alt.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. 

Além disso, representa a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras, e em nível 

mundial cede o lugar apenas para o câncer de pulmão(1). O Brasil tem acompanhado as altas taxas de 

incidência e mortalidade de câncer de mama dos países desenvolvidos, porém as medidas necessárias 

à prevenção, ao diagnóstico e ao controle da doença não têm sofrido o mesmo crescimento. Visto isso, 

o controle da doença mantém-se como uma das prioridades na agenda da Política Nacional de Saúde 

em face de sua grande magnitude como problema de saúde pública. Desse modo, o presente trabalho  

teve como objetivo relatar o caso de uma paciente com um dos tipos mais desafiadores de câncer de 

mama, além de discutir o diagnóstico, tratamento e as implicações para a paciente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia: Este relato foi realizado a partir de informações obtidas de revisão de literatura, história 

clínica e exames complementares, no Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. 

Relato de caso: Paciente J.M.S., feminino, branca, 35 anos, casada, autônoma, com história de 

neoplasias em mamas esquerda e direita aos 28 e 31 anos respectivamente, IHQ triplo negativo, ambas 

não metastáticas. Tratamento com mastectomia radical bilateral, associado à esquerda a esvaziamento 
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axilar total, quimioterapia e radioterapia adjuvantes e à direita a quimioterapia neoadjuvante (não 

responsivo) e radioterapia adjuvante. Aos 35 anos, em exame de acompanhamento, detectou-se lesão 

metastática expansiva em região pré-esternal, triplo negativa à IHQ, com acometimento de todo o 

mediastino anterior e parte do mediastino médio. A paciente foi submetida a cirurgia citorredutora e 

segue em acompanhamento com equipe multidisciplinar. 

Discussão: Indivíduos portadores de câncer de mama encontram-se em situação de risco para o 

desenvolvimento de metástases à distância, mesmo após longos períodos de remissão (1). Alguns 

tumores que pertencem à mesma classificação histológica podem ter aspectos moleculares e evolução 

biológica variados (2), porém percebe-se que mais frequentemente, as recorrências ocorrem no 

pulmão, ossos, sistema nervosos central e fígado. O câncer triplo-negativo constitui um dos grupos mais 

desafiadores de câncer de mama, uma vez que não expressa receptores hormonais nem a proteína do 

oncogene HER2 (receptor do fator de crescimento epidérmico tipo 2). Mulheres diagnosticadas com 

esse tipo de câncer e com acometimento axilar têm maior chance de desenvolver metástases à distância 

e de mortalidade do que com outros tipos de câncer de mama (3). Na literatura, a maior prevalência 

desse tipo de neoplasia ocorre em pacientes mais jovens (< 50 anos), como no caso relatado acima, 

afro-americanas e é significativamente mais agressiva do que tumores de mama pertencentes a outros 

subgrupos moleculares. Essa agressividade pode ser observada pelo risco de recorrência ocorrer entre 

o primeiro e o terceiro ano pós tratamento, em muitos casos levando ao óbito nos primeiros 5 anos (2). 

Apesar de a região esternal ser um sítio incomum de metástase do carcinoma triplo negativo, isso pode 

ocorrer pela disseminação hematológica de células malignas ou pela invasão de linfonodos 

intramamários. O tratamento ainda é controverso, entretanto, a ressecção da região pode promover 

um controle local a longo prazo. Em alguns casos, o prognóstico de sobrevida livre de doença pode 

chega a até 2 anos após a ressecção  (3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sabe-se que o câncer de mama é prevalente e traz complicações, como metástases. O triplo negativo é 

um dos mais agressivos por sua rápida replicação e potencial de metástases, principalmente ósseas. O 

esterno, mesmo que seja um sítio raro de disseminação, por ser próximo ao coração e pulmão, portanto, 

de difícil abordagem, deve ser monitorado, a fim de evitar um prognóstico ainda mais reservado. 

 

REFERÊNCIAS: 

1.EDWARDS, B. K. et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2002, featuring 

population-based trends in cancer treatment. Journal of the National Cancer Institute, v. 97, n. 19, p. 

1407–1427, 2005.  

2. RAKHA, E. A. et al. Expression profiling technology: Its contribution to our understanding of breast 

cancer. Histopathology, v. 52, n. 1, p. 67–81, 2008.  
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3.MOTONO, N. et al. Sternal resection and reconstruction for metastasis due to breast cancer: The 

Marlex sandwich technique and implantation of a pedicled latissimus dorsi musculocutaneous flap. 

Journal of Cardiothoracic Surgery, v. 14, n. 1, p. 1–5, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSCIENCIALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA EQUINA 

SOBRE A COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Wainei Leonardo Thomet dos Santos  

COAUTORES: Gabrielli Stefenon, Ezequiel Davi dos Santos, João Ignácio do Canto 

ORIENTADOR: João Ignacio do Canto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo      

 

INTRODUÇÃO: 

O mundo todo está enfrentando a pandemia de COVID-19. Cientistas de todas as partes do mundo estão 

trabalhando no desenvolvimento de vacinas e medicamentos que possam combater a doença. O novo 

coronavírus não só pode causar danos à saúde de quem o contrai como também tem provocado sérios 

impactos na economia mundial. Todas as atividades têm sido afetadas direta ou indiretamente, e com 

a equinocultura não é diferente. Dessa forma, mediante ao cenário mundial de crise e de muitas noticias 

falsas, criadores de equinos, competidores e trabalhadores da área necessitam, sobretudo de 

esclarecimentos sobre como proceder diante deste período crítico. Assim, o objetivo do presente 

trabalho de extensão foi promover a disseminação de informações técnico-científicas aos 

equinocultores, seja através de visitas ou ligações telefônicas, para que estes possam voltar às 

atividades com segurança, e dessa forma garantir a saúde e bem estar de seus familiares, animais e da 

sua fonte de renda. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo dados da Câmara de Equideocultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o Brasil possui um efetivo de mais de 5 milhões de cabeças, computando os cavalos de lida, os 

de raça, lazer e os de competição (MAPA, 2020). O Estado do Rio Grande do Sul (RS) ocupa o segundo 

lugar em efetivo de rebanho, possuindo mais de 500.000 animais (MALINOSKI, 2020). O estudo do 

MAPA estimou que complexo agronegócio do cavalo movimenta anualmente R$16,1 bilhões, e gera 610 

mil empregos diretos e 2,4 milhões de empregos indiretos, totalizando mais de 3 milhões de postos de 
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trabalho (MAPA, 2020). O RS possui uma série de entidades que estimulam as atividades campeiras e 

artísticas ligadas ao tradicionalismo gaúcho, nas quais o cavalo ocupa um papel de importância. O 

Movimento Tradicionalista Gaúcho é o órgão responsável pela  organização das datas e regulamentos 

das competições (PELIZZARO et al., 2020). As provas campeiras vão muito além da cultura e tradição, e 

estas atividades não incluem somente  animais e  competidores, e sim uma série de pessoas que 

dependem  destes eventos. A situação de muitos trabalhadores que vivem na informalidade é 

preocupante pois alegam não ter outra fonte  de renda  e necessitam dos esportes equestres  para dar 

continuidade a seus negócios. Com a chegada do COVID-19 no Estado, em março de 2020, essas 

atividade foram primeiramente suspensas e posteriormente canceladas, e assim muitos trabalhadores 

formais e informais ficaram desamparados diante da crise socioeconômica e que se instalou e se 

tornaram vítimas de noticias falsas (ABCCC, 2020). É indiscutível que a pandemia gerou um enorme 

impacto na equinocultura gaúcha, e isso exige que ações governamentais e não governamentais sejam 

tomadas para que as atividades envolvendo o setor possam começar a serem retomadas com a 

segurança que o momento excepcional exige. Para tanto é necessário desmistificar as informações 

falsas, levando informações fidedignas e fundamentadas aos que coordenam e aos que dependem da 

cadeia equestre. Assim, como instituição de ensino comunitária, a Universidade de Passo Fundo através 

do curso de Medicina Veterinária tem contribuído com informações e ações concretas para que a 

sociedade possa estar esclarecida sobre como se proteger e também proteger seus familiares e outros 

dependentes da cadeia equestre. As ações de extensão do curso de medicina veterinária durante a 

pandemia têm sido realizadas através de visitas ou ligações telefônicas. As visitas foram realizadas 

obedecendo as recomendações sanitárias preconizadas pela Organização Mundial da saúde (OMS), e 

tiveram  a missão de levar conhecimento, e sobretudo contribuir com as medidas de controle da COVID-

19 e ao mesmo tempo dar subsídios para que as atividades equestres retornem à sua regularidade com 

segurança para todos, e assim reiniciar a recuperação econômica da cadeia produtiva equina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pandemia gerou um enorme impacto na equinocultura gaúcha e influenciou de maneira direta na vida 

das pessoas que dependem do setor. Assim, a Universidade de Passo Fundo através do curso de 

Medicina Veterinária tem contribuído com informações e ações concretas de extensão para que o 

conhecimento chegue aos dependentes das atividades equestres, e que esse conhecimento auxilie no 

retorno seguro das atividades tradicionalistas e campeiras e, desta forma, promova a recuperação 

econômica do setor. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABCCC - Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Impactos do Coronavírus no segmento 

equestre. Disponível em: https://encurtador.com.br/lKMSW. Acesso em 31 ago. 2020. 

MALINOSKI, André. Equinocultura merece atenção do agronegócio nacional, 2018. Disponível em: 

https://encurtador.com.br/cmoDZ. Acesso em 29 ago. 2020. 
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MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão do Estudo do Complexo do 

Agronegócio do Cavalo. Disponível em: https://encurtador.com.br/JLRZ7. Acesso em 31 ago. 2020. 

PELIZZARO, Itamar et. al. Radiografia da Agropecuária Gaúcha, 2019. Disponível em: 

https://encurtador.com.br/xKPRZ. Acesso em 29 ago. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica. 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

1
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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IMPACTO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO 

SETOR EQUESTRE       

 

AUTOR PRINCIPAL: Wainei Leonardo Thomet dos Santos  

COAUTORES: Gabrielli Stefenon, Ezequiel Davi dos Santos, João Ignácio do Canto 

ORIENTADOR: João Ignacio do Canto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo      

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos de equinos do mundo. Os cavalos são utilizados em várias 

atividades, entre elas provas equestres como cavalgadas ,hipismo, vaquejada, rédeas, tambor, freio de 

ouro, tiro de laço, entre outras. Com a chegada do novo Coronavírus no Brasil, estas atividades foram 

prejudicadas, trazendo muitas preocupações para quem depende dos eventos equestres para sua 

renda. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil possui o quarto maior 

rebanho equino do mundo com mais de 5 milhões de cabeças (MAPA, 2020). O Estado do Rio Grande 

do Sul está em segundo lugar no posto de maior rebanho do país, possuindo 500 mil animais 

(MALINOSKI, 2020). No Brasil, o agronegócio do cavalo movimenta anualmente R$16,1 bilhões e gera 

mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos (MAPA, 2020). 

O estado do Rio Grande do Sul possui uma série de entidades tradicionalistas e muitas atividades 

campeiras e artísticas ligadas ao tradicionalismo gaúcho. Essas atividades são direcionadas pelo  órgão 

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) que organizam as datas e regulamentos das competições 

(PELIZZARO et al., 2020). Com a chegada da COVID-19 no Estado do RS, todas as competições campeiras 

e artísticas foram canceladas e muitos trabalhadores informais ficaram desamparados mediante a está 

crise socioeconômica instalada neste período. 
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 É preciso compreender que as provas campeiras vão muito além da cultura e tradição. Essas atividades 

não incluem somente  animais e competidores, e sim uma série de pessoas que dependem  destes 

eventos,  direta ou indiretamente (COSTA et. al., 2020). A situação de muitos trabalhadores que vivem 

na informalidade  é preocupante pois alegam não ter outra fonte  de renda,  e que necessitam dos 

esportes equestres  para dar continuidade a seus negócios e trazer renda para sua família. Com o 

cancelamento desses eventos muitos profissionais estão sendo prejudicados, tais como narradores, 

laçadores profissionais, ferradores de cavalos, freteiros, cuidadores de hotelarias, pecuaristas, juízes 

campeiros, empresas de sonorizações, entre outros (ABCCC, 2020). Assim, observa-se que o efeito da 

pandemia gerou muitos prejuízos na cadeia produtiva equina, exigindo o estabelecimento rápido de um 

plano de controle sanitário para que as atividades equestres possam retornar à sua regularidade com 

segurança para todas as partes envolvidas, e assim haver a retomada na economia da cadeia produtiva 

equina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em virtude dos fatos mencionados observa-se um grande prejuízo socioeconômico ocasionado pela 

pandemia de COVID-19 na área produtiva equestre. Os cidadões integrados nesse meio dependem das 

mais rápidas medidas de controle da pandemia por parte dos órgãos competentes para que possa haver 

o retorno das atividades tardicionalistas e campeiras de forma mais segura possível, e assim havendo 

em consequência a recuperação econômica do setor. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABCCC - Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Impactos do Coronavírus no segmento 

equestre. Disponível em: https://encurtador.com.br/lKMSW. Acesso em 31 ago. 2020. 

COSTA, Eduardo et. al. Panorama da Equinocultura no Rio Grande do Sul, 2014. Disponível em: 

https://encurtador.com.br/fnpE2. Acesso em 29 ago. 2020. 

MALINOSKI, André. Equinocultura merece atenção do agronegócio nacional, 2018. Disponível em: 

https://encurtador.com.br/cmoDZ. Acesso em 29 ago. 2020. 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão do Estudo do Complexo do 

Agronegócio do Cavalo. Disponível em: https://encurtador.com.br/JLRZ7. Acesso em 31 ago. 2020. 
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APLICAÇÃO DE OFICINA REMOTA DE RACIOCÍCIO LÓGICO NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Cristina da Silva  

COAUTORES: Andressa Bosa; Daniele Marchetto; Neuza Terezinha Oro  

ORIENTADOR: Mariane Kneipp Giareta  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em meio a pandemia vivida no presente ano, fez-se necessário adaptarmos nossas rotinas e vidas, em 

especial, a vida acadêmica sofreu diversas mudanças, tanto para os alunos quanto para os professores. 

Sobretudo, é um momento de se reinventar as práticas e, sabendo-se que os acadêmicos do curso de 

Matemática da Universidade de Passo Fundo serão futuros professores, estes puderam vivenciar a 

construção, aplicação e, também, participação em oficinas remotas de raciocínio lógico. A atividade foi 

provida pelos acadêmicos bolsistas e professoras coordenadoras dos projetos parceiros "Oficina de 

Língua Portuguesa, Matemática e Libras" e "Interação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 

Escolas Públicas com o Ensino de Matemática", sendo realizada a aplicação das atividades na turma de 

Laboratório de Ensino de Matemática II, colegas do curso. A oficina contou com três atividades 

propostas, sendo uma delas abordada abaixo na forma de um breve relato sobre o retorno obtido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Buscando o aperfeiçoamento do modo de aplicar oficinas e, adaptando-se a modalidade mais segura 

neste momento de isolamento social, foram elaboradas atividades para aplicação remota, via envio de 

links para acesso, bem como interação em tempo real por meio da plataforma Google Meet. No 

presente relato, será comentada a reação dos alunos participantes à atividade "Lógica de casais", 

adaptada do site de jogos Geniol. Inicialmente, a atividade foi disponibilizada no formato Apresentações 

Google, via link do Drive, sendo os alunos orientados a realizarem o dowload para que pudessem 

interagir com o material no PowerPoint.  
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Foram dadas instruções sobre a realização da atividade e uso do material disponibilizado, sendo 

permitido que a resolvessem utilizando raciocínios livres, não havendo cobrança quanto ao modo de 

fazê-lo, mas sim sobre a obtenção das respostas por meio do raciocínio lógico e uso do material como 

meio facilitador na busca pelas relações. Segundo estudantes das universidades UNIFRA e UFSM, as 

"tecnologias interativas, como multimídia, possuem grande potencial para aplicações na área 

educacional, oportunizando mudanças em relação a situações de aprendizagem". 

O desafio disposto, "Lógica de Casais", iniciado pela breve história de uma viagem de férias, deveria ser 

solucionado de modo que as dicas dispostas pudessem levar os participantes a descobrir em quais 

hotéis ficaram hospedados os casais de férias, bem como os valores das diárias pagas e os diferenciais 

dos hotéis, como garagem e ar condicionado. Nas páginas dispostas no slide com a atividade, foram 

colocadas as dicas e as partes que formariam as respostas na forma de figuras manipuláveis, assim, era 

possível que arrastassem até os hotéis figuras que representavam cada casal, valor e diferencial, 

tornando a atividade mais visual. Este modo de interação com a atividade foi pensado com a ideia de 

uma possível posterior aplicação do desafio, de modo mais abrangente, para estudantes surdos e outros 

públicos. 

A aplicação realizada na turma de Laboratório de Ensino de Matemática II, da Universidade de Passo 

Fundo, contou com a participação de sete estudantes, sendo estes distribuídos para realizarem as 

atividades, assim, dois estudantes interagiram com a atividade "Lógica de Casais", tendo se empenhado 

na busca por solucionar o desafio. Segundo os mesmos, houve dificuldade na realização das relações 

entre os personagens e os hotéis correspondentes, tendo mencionado que o nível de raciocínio 

necessário para que se encontrasse as respostas demandaria mais tempo do que o disponibilizado 

naquele momento, devido a quantia de detalhes a serem relacionados, que os teria deixado mais 

desatentos e ansiosos pela conclusão em tempo hábil.  

Quando perguntados sobre a lógica utilizada nos raciocínios para encontrar a solução, ambos afirmaram 

que buscaram eliminar possibilidades de acordo com os itens dispostos nas dicas, aumentando as 

chances de se encontrar as prováveis correspondências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando-se que os participantes da atividade apresentaram dificuldades nas resoluções e que não 

obtiveram respostas corretas, chegou-se a conclusão que  a atividade demandaria mais tempo de 

raciocínio, conforme segerido, bem como seria interessante preparará-los com atividades prévias 

semelhantes, partindo-se de níveis mais baixos na complexidade das dicas. A aplicação remota da 

atividade exigiu um empenho maior em sua elaboração e possibilitou uma visão do que deve ser 

modificado.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM UM CONTEXTO PANDÊMICO: NOVOS 

DESAFIOS, PERSPECTIVAS E FORMAS DE ENSINAR CIÊNCIAS 

 

AUTOR PRINCIPAL:  André Slaviero.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR:  Dr. Lairton Tres. 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A formação de professores ancora-se na necessidade de uma constituição docente a partir da vivência 

e do contato com a realidade escolar, a fim de que competências e habilidades pertinentes ao fazer 

pedagógico encontrem respaldo no futuro exercício profissional. Tal condição é suprida por meio da 

realização dos estágios curriculares, nos quais as relações entre a ação pedagógica e os fundamentos 

teóricos debatidos ao longo da graduação podem ser aprimoradas no espaço escolar. Esse contato com 

a prática proporciona a qualificação do professor à medida que este conhece a realidade ao qual estará 

vinculado, organiza-se didaticamente para estabelecer momentos de aprendizagens construtivas e 

reflete constantemente sobre sua ação em sala de aula.  

Todavia, devido a situação instaurada pela pandemia do Coronavírus, COVID 19, mudanças nos modos 

de ensino se concretizaram, e, com isso, o estágio presencial ficou suspenso, obrigando que o ensino de 

ciências nesse novo panorama fosse adaptado.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estágio que seria desenvolvido em sala de aula com estudantes do ensino fundamental na disciplina 

de Ciências, inviabilizado pela pandemia, efetivou-se a partir de 4 aulas remotas simuladas para colegas 

e professores, via sistema on-line (TRES, 2020). Essas aulas iniciaram em maio de 2020, seguindo uma 

periodicidade quinzenal. Ressalta-se que o planejamento decorrente das atividades do estágio 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

2
4

 

manteve-se e não fora comprometido, haja vista que foi a partir de planos de aulas voltados ao estágio 

presencial que as propostas das aulas virtuais se pautaram. 

A organização curricular dos temas e conceitos a serem abrangidos nas aulas foi feita a partir dos 

pressupostos das Situações de Estudo (SE), que objetivam conferir sentido aos conteúdos ensinados aos 

educandos por meio da abordagem feita a partir de contextos de relevância social e cultural (BOFF et 

al., 2007). Desta maneira, o desenvolvimento da SE rompe com a forma linear do ensino tradicional e 

possibilita a contextualização dos saberes e a problematização dos conhecimentos prévios dos 

aprendizes, proporcionando “[...] trabalhos de sala de aula mais significativos para todos os envolvidos” 

(MORAES; MANCUSO, 2004, p. 10). A SE desenvolvida foi “Resíduos Sólidos Domésticos: origem, 

separação e tratamento adequado dos resíduos”, com atividades experimentais, diferentes formas de 

abordagens e propostas de avaliações variadas.  

A partir das aulas virtuais foi possível estabelecer uma análise deste processo. Pode-se afirmar que no 

início surgiu uma sensação de insegurança e incerteza, afinal questionava-se em muitas situações como 

seria a comunicação, o interesse nas aulas e os meios de educador e educando inter-relacionarem-se, 

juntamente com os conteúdos envolvidos. O envolvimento não tão significativo das aulas à distância 

prejudicava as interações esperadas ou requeridas para a prática. A avaliação contínua dos educandos, 

nesse cenário, foi diferente de como seria em sala de aula e ficou voltada para a participação vista nas 

aulas remotas, interesse demonstrado e o retorno correspondente em cada atividade realizada.  

A ação pedagógica no estágio, não mais no contexto da escola, mas virtualmente por meio das aulas 

remotas e, continuamente, por meio dos planos de aula e material de apoio preparados para cada aula, 

possibilitou corrigir equívocos e realizar alterações primando pelo êxito no processo de ensino-

aprendizagem dos conceitos. Apesar de o estágio dar-se de forma remota e de não ter o contato com a 

escola, por outro lado, tiveram-se outras visões dos colegas e do orientador durante e após as aulas 

virtuais, adquirindo-se o compromisso da docência a partir da (re)invenção e adaptação da práxis, fato 

este que não ocorreria no formato presencial do estágio na escola, pois não haveria a análise crítica dos 

colegas, proporcionando uma construção significativa de aptidões e capacidades frente às aulas à 

distância, devido a frequente autoavaliação e a busca constante por melhores metodologias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os desafios enfrentados possibilitaram aprimorar conhecimentos e propor aulas dinâmicas, adquirindo 

autonomia docente e maior embasamento para organização das ideias, aspectos importantes para 

novos momentos, como o próximo estágio, no ensino médio. O estágio curricular como prática 

fundamental no contexto da formação inicial de professores reforça a noção de que o professor sempre 

está inacabado no seu fazer e vivencia cenários em que a busca por inovações deve ser seu 

compromisso.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

JOGO ENVOLVENDO QUESTÕES DA OBMEP: UMA OFICINA 

DE APRENDIZAGEM 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Bosa  

COAUTORES: Andrielli Los Silveira; Mariane Kneipp Giareta 

ORIENTADOR: Neuza Terezinha Oro 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto de extensão Interação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas da 

Universidade de Passo Fundo propõe, sobretudo, a resolução de problemas das provas ou do banco de 

questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), utilizando 

materiais manipuláveis ou adaptações lúdicas, no intuito de proporcionar maior interação entre os 

estudantes e a Matemática. O objetivo é, principalmente, de promover o contato entre acadêmicos e 

professores da Universidade de Passo Fundo com estudantes da Educação Básica através de oficinas de 

aprendizagem, além de oportunizar a conquista de um conhecimento matemático mais complexo e 

contextualizado. Está apresentada neste resumo uma proposta de atividade desenvolvida para uma das 

oficinas, na qual houve a criação de um jogo que envolve competição e trabalho em equipe acerca das 

questões disponibilizadas pela OBMEP. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto é realizado em encontros semanais entre os bolsistas e professoras da universidade, onde as 

propostas de oficinas são organizadas a fim de serem aplicadas em escolas públicas de Ensino 

Fundamental do município de Passo Fundo. No ano de 2019, os alunos, de 6° a 9° anos, foram 

convidados a participar das oficinas no turno inverso (à tarde), não interferindo em seu horário regular 

de aula. Durante o planejamento, na Universidade de Passo Fundo, primeiramente, as questões das 

OBMEP eram pré-selecionadas e solucionadas pelos acadêmicos e orientadores, analisando seu nível 

de dificuldade, potencialidades e habilidades que seriam exigidas dos alunos, bem como se havia a 

necessidade de organizar materiais manipuláveis para melhor compreensão, configurando, assim, as 

oficinas. 
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Conforme Moura (1992), o jogo tem a intenção de proporcionar a aprendizagem, quando utilizado como 

estratégia de ensino, seja para auxiliar no ensino de conteúdos ou na aquisição de habilidades. Com o 

intuito de variar o modelo habitual das oficinas, foi decidido criar um jogo para o fechamento do ano. 

Concordamos com Grando (2000), que o jogo, por envolver regras, ação, desafio, criatividade e fantasia, 

pode ser utilizado como instrumento na busca pela abstração. Dessa forma, foi proposto um jogo em 

conjunto entre duas escolas que participaram das oficinas durante o ano de 2019, promovendo, assim, 

a socialização, troca de ideias e trabalho em equipe entre os estudantes. Essa atividade foi realizada na 

Universidade de Passo Fundo, pois, pelo fato de ser um espaço não usual dos estudantes, seria possível 

proporcionar uma experiência motivadora. Assim que os estudantes chegaram no local, junto de um 

responsável da escola, foi feito um sorteio dividindo-os em cinco equipes mistas, propiciando a troca de 

ideias e discussão com colegas novos. Em seus grupos, foi instruído que se apresentassem e 

escolhessem um nome para a equipe. 

O jogo, intitulado “A Herança do Sr. OBMEP” iniciou com a leitura de um “testamento”, que instruía 

como seria o decorrer da atividade. Cada grupo recebeu duas moedas e uma tabela para anotar as 

perdas e ganhos durante as 3 etapas que compunham o jogo. Para as duas primeiras etapas, a equipe 

poderia escolher as atividades dentre as dispostas, onde as questões possuiam uma quantia de moedas 

que a equipe receberia caso acertasse, uma quantia que perderia se errasse e sempre que precisasse 

de ajuda seria descontada uma moeda. Para cada questão a professora conferia a quantidade de 

moedas, recolhendo o enunciado da questão, ou anotava a quantidade de moedas perdidas e devolvia 

o enunciado para que a equipe tentasse novamente. Na terceira etapa foi proposta a montagem de um 

quebra-cabeça, também com ganho e perda de moedas. Ao fim foram somados os valores das tabelas 

de cada grupo e o vencedor foi o que obteve mais moedas. Todos conseguiram concluir todas as etapas 

com êxito e a herança foi entregue ao final para a equipe vencedora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Pode-se perceber que os estudantes gostaram da interação entre escolas, bem como da atividade que 

envolveu um desafio lúdico diferenciado das oficinas habituais, bem como tiveram maior motivação em 

participar pelo fato da atividade não ter ocorrido nas escolas. Também, visando um ensino de qualidade, 

utilizar as questões da OBMEP sempre gerou resultados positivos, pois elas exigem raciocínio lógico e 

interpretação, sendo assim, um excelente meio de aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS: 

GRANDO, R. C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. 2000. 239 f. Tese de 
Doutorado. UNICAMP, Campinas, SP, 2000. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/251334/1/Grando_ReginaCelia_D.pdf>.  
MOURA, M. O. O jogo e a construção do conhecimento matemático. Série Idéias n. 10, São Paulo: FDE, 
1992. p. 45-53. Disponível em:<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_10_p045-053_c.pdf>. 
Acesso em: 16 nov. 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO MOBILE MULTIPLATAFORMA: UMA 

APLICAÇÃO EM FÁBRICA DE SOFTWARE 

 
AUTOR PRINCIPAL: Cristian Willian dos Santos 

COAUTORES: Jaqson Dalbosco, Eder Pazinatto 

ORIENTADOR: Roberto dos Santos Rabello 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 
 

INTRODUÇÃO: 

A Fábrica Experimental de Software, iniciativa da Universidade de Passo Fundo em conjunto com o UPF 

Parque, tem como objetivo potencializar a geração de inovações envolvendo software, oportunizando 

aos alunos o desenvolvimento e aplicação de conhecimentos em necessidades reais da comunidade.  

O presente trabalho aborda a utilização de tecnologias de desenvolvimento mobile multiplataforma e 

suas possibilidades de aplicação em demandas e solicitações das diversas áreas, tanto na comunidade 

como em setores da universidade, propiciando a construção de conhecimentos sobre tecnologias 

emergentes e sua aplicação no desenvolvimento de software mobile.  

Ademais, como aplicação prática e validação das tecnologias estudadas, está sendo desenvolvido um 

aplicativo para registro de frequência dos bolsistas Paidex em suas atividades junto aos projetos de 

extensão (atualmente, esses registros são realizados em folhas de papel), os mesmos serão 

armazenados em um banco de dados contendo o histórico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento de software para dispositivos móveis na atualidade envolve um grande desafio, que 

é a seleção adequada de tecnologias para um projeto, dentre uma grande diversidade de tecnologias 

existentes e com propostas muito parecidas.  

Neste trabalho será abordado sobre o uso da tecnologia Flutter, que é um Software Development Kit – 

SDK de código aberto desenvolvido pela Google LLC para agilizar o processo de desenvolvimento de 

aplicações mobile.  

O Flutter permite criar aplicativos com interfaces bonitas, intuitivas, de fácil utilização por parte do 

usuário e nativamente compilados para dispositivos móveis, web e desktop a partir de um único código-

base. Também possibilita uma melhor e mais fácil integração ao Firebase.  

https://flutter.dev/docs
https://flutter.dev/web
https://flutter.dev/desktop
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Firebase é um conjunto de tecnologias desenvolvidas e distribuídas pela Google LLC, as mesmas tem o 

intuito de auxiliar no desenvolvimento de aplicações através de serviços em nuvem, entre estes serviços 

podemos listar: Firebase Realtime Database que é um banco de dados NoSQL hospedado na nuvem, o 

qual permite armazenar e sincronizar dados em tempo real; e Firebase Authentication que tem como 

objetivo facilitar o desenvolvimento de um sistema de autenticação seguro e melhorar a experiência de 

login e ambientação para os usuários finais. 

Flutter e Firebase quando utilizados em conjunto permitem o desenvolvimento de aplicações que 

contemplem tanto a parte de front-end, com recursos ricos de interface e experiência do usuário, bem 

como back-end, com toda a parte de acesso a serviços e armazenamento de dados, tornando-se assim, 

potenciais tecnologias para o desenvolvimento dos mais diversos aplicativos que requisitem destes 

recursos. 

A aplicação dessas tecnologias na prática e a validação de seus recursos está sendo realizada com a 

construção de um aplicativo para registro de frequência dos bolsistas Paidex em suas atividades junto 

aos projetos. O aplicativo permitirá que os bolsistas registrem os horários de entrada e saída de seus 

turnos de atuação, além disso, será utilizado um banco de dados onde ficará armazenado o histórico, 

contendo todos os registros que servirá para automatizar o processo de contabilização das horas, para 

emissão dos certificados, assim como, para o controle do próprio bolsista e seu orientador quanto a 

integralização das horas previstas para a bolsa. 

Ainda serão implementadas rotinas para que os administradores do sistema possam gerar relatórios a 

respeito dos horários e atividades registradas pelos bolsistas, trazendo assim transparência e controle. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Buscou-se utilizar tecnologias que proporcionem uma boa aceitação e aplicabilidade dentro das áreas 

em que serão utilizadas, quanto ao aplicativo que vem sendo desenvolvido, percebe-se que além do 

desafio que promove o conhecimento das tecnologias, oferece uma alternativa inovadora voltada aos 

alunos e professores extensionistas, podendo ser estendido para uso com outros tipos de bolsa. 

 

REFERÊNCIAS:  

FLUTTER. Flutter documentation, 2020.  Disponível em: https://flutter.dev/docs. Acesso em 
29/08/2020. 

FIREBASE. Documentação, 2020.  Firebase por Plataforma. Disponível em: 
https://firebase.google.com/docs. Acesso em 29/08/2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AUTOMEDICAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA 

PROPOSTA PARA DEBATER CONCEITOS CIENTÍFICOS POR 

MEIO DE PRÁTICAS EXTENSIONISTAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniel Biazotto  

COAUTORES: Rafaela Cristina Moretti Rodrigues . 

ORIENTADOR: Laiton Tres  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho, consta de uma proposta a ser desenvolvida com estudantes participantes do projeto de 

extensão Química UPF nas escolas: construindo espaços de formação integrada, vinculado ao Programa 

de Integração da Universidade com a Educação Básica, PIUEB-UPF, para os encontros formativos com o 

tema relacionado à automedicação, principalmente ao que se trata do uso de medicamentos 

hidroxicloroquina e cloroquina, em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), e a fraude nos 

medicamentos. A partir disso, foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre o tema a fim de preparar os 

encontros a serem desenvolvidos de modo presencial ou de forma remota. Desse modo, manteve-se o 

objetivo principal que é envolver os estudantes das escolas de ensino médio com a temática em 

questão, sendo capacitados a compreender os diversos saberes científicos envolvidos no debate da 

ciência na atualidade e formar extensionistas pesquisadores, acrescentando na sua formação docente 

e crítica.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nesse sentido, a partir da preparação dos materiais foi possível obter grandes aprendizados, pois 

mesmo não tendo o contado direto com os estudantes das escolas, acrescentou-se muito no sentido de 

aprender pela pesquisa e pelo planejamento das ações a serem desenvolvidas posteriormente com os 

estudantes. Com isso, o projeto de extensão teve grandes frutos colhidos por despertar o senso 

pesquisador dos extensionistas, pois os mesmos, investigaram e estudaram o tema, desta forma, 

acrescentando positivamente na formação destes, pois como menciona Galiazzi (2003), que um 
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ambiente pesquisador é fundamental para a aprendizagem tanto para os conceitos científicos como 

para os do cotidiano, com isso, formando agentes críticos. Entende-se que o tema relacionado à 

automedicação é de grande valia para o momento e muito esclarecedor, já que vivemos num embate 

entre política e ciência, na defesa ou não do uso de certos medicamentos para tratar das doenças 

provocadas pelo coronavírus. No entanto, mais do que defender uma postura ou um posicionamento a 

esse respeito, é preciso colocar o tema em debate para que assim, junto com os estudantes, possam ser 

explorados os argumentos favoráveis ou não ao uso dessas medicações. Analisar o papel da ciência e as 

suas contribuições a esse respeito, a partir de princípios éticos favoráveis a vida. Assim, embora não 

seja aprofundado neste trabalho as ações sugeridas para serem desenvolvidas, destaca-se o sentido 

principal que é desenvolver o tema analisando-o cientificamente, compreendendo as estruturas 

químicas envolvidas nos medicamentos, suas propriedades e efeitos colaterais, debater os conceitos 

científicos envolvidos relacionando-os com atividades experimentais e análise de reportagens sobre o 

tema, numa leitura crítica da realidade. Junto a isso, também foram organizadas ações relacionadas a 

fraude de medicamentos, um outro assunto interessante pois está diretamente relacionado à saúde das 

pessoas. Embora todo o planejamento tenha sido importante, a partir da temática e do contexto vivido, 

entende-se que o contato direto com os estudantes e o laboratório fez muita falta pelo fato de não ter 

sido possível efetuar as ações práticas do projeto, o que é um dos seus principais objetivos, como 

também atingir positivamente os estudantes das escolas em suas formações, mas de certa forma, o 

campo de pesquisa e de estudo teve grandes proveitos, pois permitiu aos extensionistas refletirem 

ainda mais sobre a temática prosseguindo com suas pesquisas normalmente e a prepararem os 

encontros futuros, adquirindo com isso conhecimentos, principalmente para compreender a 

importância que os projetos extensionistas têm na formação profissional, principalmente para a 

formação crítica, na qual, Freire (1996) destaca como sendo de extrema importância para os estudantes, 

pois inibe o pensamento passivo e acabado. As ações previstas possivelmente serão aplicadas no 

segundo semestre deste ano em encontros presenciais ou de forma remota. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível concluir que, mesmo não tendo ocorrido o contado direto com os estudantes, foi possível a 

aprendizagem, pois a pesquisa para a construção do caso proposto foi efetuada com sucesso dentro das 

limitações enfrentadas envolvendo o pensamento crítico e a aquisição de novos saberes e propostas de 

novas ações práticas, sendo fundamental para despertar o senso pesquisador dos extensionistas.  

 

REFERÊNCIAS: 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à Prática Educativa. Paz e Terra, 1996. 
GALIAZZI, M. C. Educar pela Pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. Ijuí. ed. Unijuí, 
2003. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Neste presente trabalho não é 
preciso, pois não é de pesquisa.   



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

3
3

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATIVIDADES ENVOLVENDO PROBLEMAS DE RACIOCÍNIO 

LÓGICO: UMA PROPOSTA BASEADA NO ATUAL ENSINO 

REMOTO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniele Marchetto  

COAUTORES:  Amanda Cristina da Silva; Andressa Bosa; Neuza Terezinha Oro 

ORIENTADOR: Mariane Kneipp Giareta 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em virtude da situação excepcional do ano 2020, o projeto de extensão Interação das Olimpíadas 

Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas da Universidade de Passo Fundo, buscando corresponder 

ao atual Ensino Remoto, optou por organizar atividades que envolvem o raciocínio lógico, porém por 

meio de aparelhos tecnológicos, sendo celular e, principalmente, computador. Como o objetivo 

predominante do projeto é de promover a interação entre acadêmicos e docentes da Universidade de 

Passo Fundo com estudantes da educação básica através de oficinas de aprendizagem, que não apenas 

continham questões da OBMEP, mas que proporcionam troca de conhecimentos e aquisição de 

habilidades de raciocínio, tentou-se adaptar o modelo das oficinas para que fosse possível sua aplicação 

de forma remota. Com isso, nesse resumo está apresentado como ocorreu a criação dessas oficinas, 

bem como, o decorrer do projeto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em 2020, o projeto contou com encontros virtuais via, devido à situação pandêmica mundial. Nestes 

momentos os acadêmicos e os orientadores debateram sobre qual a metodologia a ser desenvolvida 

para contemplar, de modo satisfatório, a continuidade das oficinas. Definiu-se pela atividade de 

raciocínio logico de modo remoto. Assim, explorou-se e analisou-se quais as possíveis tecnologias que 

poderiam ser utilizadas para a organização das atividades das oficinas. Maltempi (2008,p?) afirma, que 

as tecnologias representam um meio de desenvolver mudanças na educação, visto que propõem novas 
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formas de ensinar e aprender, bem como, que determinadas atividades sejam desenvolvidas em sala 

de aula em razão da maior praticidade e agilidade do processo. Concorda-se com Miranda (2007) e 

Laudares (2007) aquando destacam que, atualmente, as tecnologias estruturam a sociedade moderna, 

inclusive a cada dia estão mais presentes nos estabelecimentos, sem exclusão dos de ensino. 

Foram escolhidas e adaptadas duas atividades de raciocínio lógico, uma de nível mais fácil e outra de 

nível mais complexo. A primeira foi elaborada por acadêmicos do curso de matemática do sexto nível 

como uma proposta de oficina para o ensino de sequencias logicas para o ensino médio e adaptada de 

modo que sua resolução fosse realizada através o Google Forms, enquanto que a outra atividade, de 

dificuldade mais elevada, consistiu na adaptação de uma proposta formulada por Brackmann (2017) em 

sua tese de doutorado em Informática na Educação, intitulado "Autômatas da Mônica" e foi inserida na 

ferramenta de maneira análoga. Ambas atividades foram propostas para uma turma de ensino superior 

do curso de matemática, na qual participaram sete acadêmicos e cada acadêmico teve a liberdade de 

escolher uma das duas atividades propostas utilizando a ferramenta online e Google Forms. 

A primeira atividade, Sequência Lógica dos Vingadores, os acadêmicos, individualmente, foram 

desafiados a resolver um problema de raciocínio lógico, onde precisavam colocar em sequência 

personagens da Marvel a partir das condições pré-estabelecidas. Na ferramenta, os alunos se 

depararam com uma história que serve para contextualizar o problema, as dicas que serviam para 

conseguir resolver a atividade e dez questões objetivas de múltipla escolha. A segunda atividade, 

Atividade de Sequências de Cores, os acadêmicos, também individualmente, resolveram 5 questões 

objetivas de múltipla escolha. Antes de resolver as questões, havia um exemplo que servia como base 

para a compreensão da atividade. 

Dos sete alunos que participaram das duas atividades, três deles escolheram a primeira atividade. 

Desses três alunos, dois deles acertaram a sequência formada pelos vingadores, ou seja, responderam 

corretamente as dez questões enquanto que o outro aluno, errou apenas uma questão. Os outros 

quatro alunos, optaram por resolver a segunda atividade, onde uma pessoa acertou quatro das cinco 

questões, duas acertaram três e uma pessoa acertou zero. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Analisando a primeira atividade, considerada fácil, o resultado obtido pelos acadêmicos foi satisfatório, 

enquanto que observando os resultados da segunda atividade, considerada mais difícil, se faz estranho 

o baixo nível de acertos pelos acadêmicos. Assim, neste momento ímpar o desenvolvimento do projeto 

nos fez perceber a necessidade de se reinventar e modificar metodologias, que nos mostraram que 

atividades de raciocínio lógico são necessárias na formação inicial de professores de matemática. 

 

REFERÊNCIAS: 

MALTEMPI, Marcus Vinicius. Educação matemática e tecnologias digitais: reflexões sobre prática e 
formação docente. Acta Scientiae, v. 10, n. 1, p. 59-67, 2008. 

MIRANDA, Dimas Felipe de; LAUDARES, João Bosco. Informatização no ensino da matemática: 
investindo no ambiente de aprendizagem. Zetetiké, v. 15, n. 1, p. 71-88, 2007. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

OLIMPÍADA DE ROBÓTICA EDUCATIVA LIVRE DA UPF EM 

TEMPOS DE PANDEMIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Cristina Pissolatto 

ORIENTADOR: Marco Antônio Sandini Trentin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Não é de hoje que temos conhecimento quanto da importância da tecnologia em nossas vidas. Ela nos 

cerca de todos os ângulos, desde a robótica na medicina, até a smart TV que possuimos em nossas casas. 

Mesmo em tempos difíceis como os de pandemia, é primordial que alunos, desde o ensino fundamental 

ao médio, façam uso qualificado da tecnologia, desenvolvendo suas habilidades lógicas e 

computacionais, assim tendo conhecimentos necessários para o ciclo em que vivemos. 

Com este objetivo, desde 2013 a Olimpíada de Robótica Educativa Livre, idealizada e realizada pelo 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital - GEPID da UPF, busca oportunizar o contato de alunos e 

professores das escolas de Passo Fundo e região junto à Robótica Educativa, onde através da mesma, 

alunos de distintas faixas etárias são capacitados para encontrar soluções inovadoras para problemas 

cotidianos. Nesta 8ª edição, a Olimpíada necessitou reinventar-se diante da situação de pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
Realizada anualmente, a Olimpíada de Robótica tem por objetivo desmistificar a complexidade da 

robótica, a qual é atribuída e imaginada por considerável parte de jovens e adultos, devido ao 

pensamento de que a mesma é uma atividade de custo elevado e inacessível. Neste ano de 2020, 

entretanto, devido à pandemia de Coronavírus, a Olimpíada de Robótica teve de ser repensada, devido 

as circunstâncias, já muito conhecidas, causadas pelo vírus. 

Por isso, a equipe do GEPID buscou repensar as estratégias para a realização do evento, visto que este 

é de grande importância e afeição por parte de alunos e professores da educação. Para estar apto a 

realizar a robótica, é necessário que conhecimentos sobre mecânica, matemática, programação, dentre 

outros, sejam adquiridos por aqueles que pretendem praticá-la (BENITTI et al., 2009). Assim, foi 
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estabelecido que a 8ª Olimpíada de Robótica enfatizará a programação,  devido a sua facilidade em 

adaptar-se a necessidade da realização remota das etapas, além da mesma auxiliar no exercício da 

lógica e da criatividade, contribuindo para o melhor desempenho dos alunos em suas atividades 

escolares. 

Segmentada em quatro etapas, as quais serão desenvolvidas de Setembro a Novembro de 2020, do 

básico ao avançado, buscando a evolução dos participantes acerca da programação e da robótica. As 

equipes, nesta edição, serão divididas por escolas, onde haverá a obrigatoriedade de um professor 

responsável pela equipe. O número de alunos inscritos por equipe será limitado, visando uma melhor 

correção das atividades. Cada etapa haverá premiação de forma individual, e ao final, a premiação para 

a colocação geral, incentivando a competição saudável entre as equipes participantes. 

Iniciando em Setembro, a primeira etapa contará com a utilização da plataforma Code.org, a qual é uma 

organização sem fins lucrativos, que oferece aulas e atividades de programação, buscando expandir o 

acesso a programação em escolas. A atividade escolhida foi a Hora do Código - Angry Birds, onde o 

objetivo é utilizar a programação em blocos para levar o pássaro até o porco. 

Em Outubro, ocorrerão duas etapas. A segunda e terceira etapas terão como plataforma utilizada a Hora 

do Código, também pertencente ao Code.org. Nestas, utilizaremos a atividade “Aprenda programação 

com RoboBlocky”, que consiste em uma simulação de um robô, o qual é controlado por blocos. As 

equipes deverão programá-lo para realizar as tarefas solicitadas. Dessa forma, utilizando o robô, os 

alunos poderão sentir-se mais familiarizados com o que realizamos na Olimpíada tradicionalmente. 

Finalizando em Novembro, a Olimpíada de Robótica chega a sua quarta etapa, onde o desafio as equipes 

será lançado. Nesta etapa, será utilizada a plataforma TinkerCad, onde os alunos poderão simular 

componentes eletrônicos, como o Arduino que utilizamos nas outras edições, e programá-los utilizando 

blocos. Aqui, um projeto criativo deverá ser elaborado, abrangendo tudo o que arenderam no decorrer 

das etapas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Finalmente, podemos concordar que a Olimpíada de Robótica é de grande importância para a 

comunidade, em especial para os estudantes, que tem a oportunidade de criar habilidades nesta área 

que tanto cresce. Além disso, estimular a criatividade e a inovação nos jovens é de amplo mérito para 

seu futuro e também para o presente, mostrando que mesmo em pandemia, novas aptidões podem ser 

desenvolvidas. 

 

REFERÊNCIAS: 

Code.org. Disponível em: <https://code.org/international/about>. Acesso em: 28 ago 2020. 

BENITTI, Fabiane Barreto Vavassori; HALMA, Arvid; KRUEGER, Matheus Luan; URBAN, Diego Leonardo; 
VAHLDICK, Adilson; (2009). EXPERIMENTAÇÃO COM ROBÓTICA EDUCATIVA NO ENSINO MÉDIO: 

AMBIENTE, ATIVIDADES E RESULTADOS . XXI Workshop de Informática na Escola (WIE 2009) . 

OLIMPÍADA de Robótica Educativa Livre da UPF. Disponível em: 
<http://olimpiada.mutirao.upf.br/robotica/>. Acesso em: 27 ago 2020.  

http://olimpiada.mutirao.upf.br/robotica/
http://olimpiada.mutirao.upf.br/robotica/
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E 

QUÍMICA: SITUAÇÕES DE ESTUDO COMO PROPOSTA DE 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduarda Souza Rochembach  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ademar Antonio Lauxen 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As Instituições de Ensino Superior (IES) tem imposto constantemente o desafio de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de qualificar as suas ações. O presente trabalho objetiva  

discutir o processo de formação continuada para professores de Ciências/Química, por meio do projeto 

de extensão: “A formação Continuada dos professores de Ciências/Química: Roda de conversas, 

envolvendo saberes e fazeres docentes”. Esse projeto permitiu estabelecer uma parceria entre os 

professores da educação básica, acadêmicos e docentes do curso de Química licenciatura da 

Universidade de Passo Fundo. Desse modo, as ações do projeto foram propor o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem baseado no contexto em que os estudantes estão inseridos, levando 

em considerações seus conhecimentos prévios articulando-os com a realidade escolar. Para tanto, 

buscou-se desenvolver consecutivas situações de estudo, objetivando romper a forma linear e 

concepção tradicional de ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto de extensão intulado "A formação continuada dos professores de Ciências/Química: Roda de 

conversas, envolvendo saberes e fazeres docentes" é desenvolvido por meio de encontros presenciais 

na Universidade de Passo Fundo e outros por meio do ambiente virtual Moodle. Para fundamentar os 

estudos são disponibilizados textos e artigos, objetivando que os participantes do projeto possam iniciar 
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o processo de reflexão sobre a prática docente. Esse processo que envolve o ambiente virtual busca 

resgatar e possibilitar discutir aspectos importantes dos materiais, bem como, abordar questões sobre 

a proposta da construção de Situações de Estudo (SE’s) para permear a ação docente. Nesse viés, a 

compressão da Química e Ciências em geral é fundamental a todos os indivíduos, visto que, ambas 

permitem aos estudantes compreender o mundo, de maneira que os conhecimentos obtidos são 

notáveis desde entendimento simples que os cercam, até altas tecnologias. Entretanto, a maneira com 

que os conteúdos são desenvolvidos, como ocorre o processo de mediação no processo de ensino-

aprendizagem, pode haver entraves. Assim, cabe ao professor na sua ação propor metodologias que 

possibilitem a construção do conhecimento do educando. A maioria dos educadores não compreende 

a complexidade da atividade docente. Muitos professores baseia-se em “receitas prontas”, contribuindo 

para o ensino tradicional e fragmentado, resultando em um cenário educacional com baixos índices de 

compreensão. Sabe-se que a ciência está em constante transformação e, portanto, esse contexto 

necessita ser considerado (LAUXEN et al., 2015). Nesse viés, com o propósito de evitar a concepção 

tradicional do ensino, criou-se diferentes organizações curriculares, consideradas estratégias de 

aprendizagem. Para tanto, no projeto de extensão optou-se por discutir e trabalhar com Situações de 

Estudo (SE), que de acordo com Maldaner (2003), é uma orientação para formação e o ensino escolar, 

a qual supera e articula saberes cotidianos trazidos das vivências dos estudantes. Nesse sentido, 

inicicialmente, os integrantes do projeto escolhem temáticas, levando em consideração o contexto em 

que as escolas encontravam-se inseridas. Desse modo, os temas que já foram tralhados são: Combustão, 

Anabolizantes, Domissanitários, Agricultura, dentre outros, elencando conceitos a serem estudados. 

Assim sendo, posteriormente houve a aplicação das SE's nas escolas, em que foi possível evidenciar a 

evolução por parte dos estudantes com relação a compreensão de conceitos científicos, sendo que, no 

decorrer do processo, diversas outras estratégias foram desenvolvidas e utilizadas para auxiliar no 

processo de mediação. Ainda, analisando a interação que ocorreu entre professores formadores, 

acadêmicos bolsistas do projeto de extensão e docentes da educação básica, por meio de encontros 

presencias e chats no moodle, foi possível perceber a mobilização de todos os envolvidos na construção 

de uma proposta de ensino diferenciada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando que o ato de ensinar ciência é proporcionar que os estudantes se constituam cidadãos 

críticos e agentes transformadores (CHASSOT, 2018), o projeto contribuiu para formação continuada 

dos docentes e formação inicial dos acadêmicos. Desta maneira, a extensão universitária promove a 

construção de um elo entre os saberes da universidade com os da prática, oportunizando aos 

estudantes universitários uma formação articulada com as suas necessidades futuras de atuação 

profissional.   

 

REFERÊNCIAS: 

CHASSOT, A. Educação ComSciência. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2018. 
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dos conceitos de Ciências Naturais no ensino fundamental. In: STURM, L. (Org.). Qualidade do ensino na 

educação básica: Contribuições das ciências da natureza, da matemática e de suas tecnologias. Passo 

Fundo: Ed. UPF, 2015, p. 21-34. 

MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de Química. 2. ed. rev. Ijuí: Ed. Unijuí, 
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 Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (     ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO 

CIENTIFICA: IMPORTÂNCIA E ESPECIFICIDADES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduardo Machado  

COAUTORES: Alisson Cristian Giacomell; Marivane Biazus; Alvaro Becker da Rosa  

ORIENTADOR: Cleci Teresinha Werner da Rosa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto de extensão “Astronomia na Educação Básica” tem como uma de suas principais ações o 

contato “direto” com estudantes e professores da Educação Básica. Nessas ações são desenvolvidas 

palestras, oficinas e observações astronômicas, tanto com estudantes da educação básica, como em 

forma de cursos de formação para os professores. Essas atividades sempre foram realizadas de forma 

predominantemente presencial, o que se tornou impossível a partir do início da Pandemia do novo 

Corona Vírus. Nesse sentido, buscando se adaptar à nova realidade imposta pela Pandemia, o grupo 

buscou por alternativas que possibilitassem a continuidade das atividades. Uma dessas alternativas foi 

a produção de vídeos de divulgação cientifica para o YouTube.   

Mesmo com uma expansão na área de divulgação cientifica através de vídeos no Youtube, a mesma 

sofre com alguns detrimentos: vídeos longos, complexos e desconexos da realidade (SILVA NETO, 2018). 

Nem sempre esses vídeos se mostram acessíveis para o público não especializado, e por outro lado, 

muitas vezes trazem conteúdos muito simplificados e/ou com inconsistências conceituais. Com o intuito 

de estreitar a relação dos bolsistas integrantes do projeto no que tange a produção de vídeos de 

divulgação cientifica, assim como com o objetivo de dar continuidade nas atividades realizadas pelo 

grupo, resolvemos nos aventurar na utilização de um canal no YouTube disponibilizando conteúdo 

acessível, mas também com rigor conceitual.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Conforme já mencionado, uma das principais atividades do projeto - que era o atendimento presencial 

as escolas de educação básica - foi suspenso logo no início do ano letivo de 2020 devido a Pandemia do 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

4
2

 

novo Corona Vírus. Logo em seguida ao ocorrido, o projeto se organizou para continuar cumprindo com 

o seu papel. Dentre as atividades realizadas ainda no primeiro semestre de 2020, foi ministrado um 

curso de formação para professores da educação básica sobre o uso de simuladores voltados a 

atividades experimentais no ensino de Ciências e também iniciamos com a produção de vídeos de 

divulgação cientifica para o YouTube.  

O canal do Youtube “Loucos da Física” (https://www.youtube.com/user/loucosdafisica) já existia antes 

do primeiro semestre de 2020. Se tratava de um canal utilizado para disponibilização de vídeos curtos, 

onde eram divulgados os eventos realizados pelo curso de Física da UPF, inclusive eventos que muitas 

vezes eram desenvolvidos pelo projeto de extensão “Astronomia na Educação Básica”. A partir do início 

da Pandemia do novo Corona Vírus, e consequentemente a suspensão das aulas e atividades 

presenciais, este canal passou a ser utilizado também para disponibilizar os vídeos de divulgação 

cientifica produzidos pelo projeto.  

Foram enfrentados vários desafios no que diz respeito a produção dos vídeos, todavia esses desafios 

serviram de aprendizado, pois se trata de uma atividade que até então não era desenvolvida pelo grupo 

e sendo assim uma ótima oportunidade para desenvolver novas habilidades. Um dos desafios mais 

primordiais enfrentados foi a definição do formato dos vídeos, ou seja, como eles seriam apresentados. 

Nesse quesito, foram realizadas muitas pesquisas em canais do YouTube já existentes, e após muitas 

discussões foram sendo definidas questões como a elaboração de quadros específicos, vinheta e um 

roteiro a ser seguido. Outro desafio estava relacionado a edição dos vídeos. Até o momento, apenas 

dois dos integrantes realizam a parte de edição, essa definição partiu da dificuldade de alguns em 

dominar as ferramentas necessárias para a realização desta tarefa.  

Outro desafio encontrado foi a adequação da linguagem, para que o conteúdo pudesse ser acessível a 

qualquer tipo de público, porém sem cometer equívocos conceituais. Nesse sentido, em todo conteúdo 

elaborado onde foram utilizadas fontes especializadas foi realizado aquilo que Chevallard (1991) chama 

de Transposição Didática (TD), que analisa como ocorre a transposição do conhecimento científico até 

o conhecimento ensinado nas salas de aula. Segundo o autor esse processo é diferente de uma mera 

simplificação do conteúdo, o que por sua vez poderia dar margem a concepções que não são aquelas 

aceitas na comunidade cientifica.  

Por fim, outro desafio que nos foi imposto, assim como a muitas outras pessoas, foi o de não podermos 

realizar encontros presenciais para tomar decisões, formular e produzir os vídeos. A fim de superar esse 

desafio eram realizadas reuniões por videoconferência para decisões de maior importância, assim como 

para discutir o roteiro e o formato de cada vídeo a ser produzido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Todos os desafios e vivências proporcionadas pelas atividades relacionadas a produção e divulgação dos 

vídeos foi extremadamente enriquecedor para a formação dos acadêmicos envolvidos no projeto. Com 

uma visível melhora, tanto na organização quanto na técnica é evidenciada a possibilidade de uma 

divulgação por meio de vídeos.  
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CHEVALLARD, Y. LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: DEL SABER SABIO AL SABER ENSEÑADO. Buenos Aires: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXTENSÃO COMUNITÁRIA COMO FORMA DE POTENCIALIZAR 

O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Feltrin  

COAUTORES: Júlia Menin 

ORIENTADOR: Ana Paula Härter Vaniel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Buscando o ensino das Geociências e Química numa perspectiva integradora, o projeto “Coleção 

mineralógica da UPF: ações de classificação e organização dos espécimes de rochas e minerais do acervo 

do MUZAR”, visa estimular a disseminação do conhecimento e a sensibilização da sociedade quanto aos 

recursos minerais, sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar e destacar a importância do ensino 

das Geociências na perspectiva da formação de cidadãos com senso crítico e conhecimento sobre a 

importância do cuidado com o meio em que está inserido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As Geociências englobam disciplinas cientificas sobre o estudo do Sistema Terra, buscando contribuir 

para a compreensão do planeta em que vivemos, numa perspectiva histórica da natureza, além de 

abranger a importância da esfera social na configuração atual e futura do planeta (CARNEIRO; SANTOS, 

2012). A bagagem conceitual e metodológica das geociências constitui ferramentas fundamentais para 

enriquecer a visão sobre as questões ambientais. Sendo assim, permitem analisar o panorama e estimar 

com maior exatidão o impacto global das atividades que o homem desenvolve em diferentes locais do 

planeta.  

Apesar da importância, os conhecimentos das áreas de Geociências ainda são pouco valorizados no 

processo educacional do Brasil. ‘‘Na educação formal os conteúdos referentes ao planeta Terra e seus 
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elementos físicos são contemplados nas disciplinas de Geografia e Ciências no ensino básico, porém de 

forma fragmentada e superficial.’’ (MAZZUCATO; BACCI, 2017). 

Por seu objeto de estudo e pela possibilidade de soluções práticas para problemas cotidianos que 

afetam a humanidade, as Geociências possuem relevância indiscutível para todos os níveis de educação, 

sendo assim, ‘‘deveriam ser incluídas desde os primeiros anos escolares através de atividades que 

buscassem aproximações com situações cotidianas dos alunos’’(COSTA,2013). 

Como auxílio, devido a precarização do ensino de geociências nas escolas, através do projeto, atividades 

de curricularização da extensão são desenvolvidas nos cursos de Química-UPF. Uma vez que, para além 

do que apenas conteúdos fragmentados e sem relação com outras áreas do conhecimento, como a 

Química, ações extensionistas de divulgação científica se constituem importantes pois permitem o 

estabelecimento dessas conexões e um alcance maior da sociedade. Assim, na disciplina de 

Cristaloquímica e Mineralogia são realizadas com os acadêmicos pesquisas sobre minerais, focando em 

suas características químicas, formas de obtenção e principais usos industriais, além da produção de 

modelos de suas respectivas estruturas cristalinas, com o propósito de  aproximar os conhecimentos 

microscópicos de organização dos sólidos com o que se observa visualmente em alguns mineiras e 

também facilitar a compressão da disposição dos átomos e íons que formam cada um desses. Após a 

primeira experiência nessa disciplina no semestre 02 de 2019, a atividade inicial realizada foi analisada 

e reorganizada, com o intuito de contribuir ainda mais para o aperfeiçoamento dos conhecimentos dos 

acadêmicos dos cursos de Química e, para que possam visualizar ações específicas em suas 

comunidades. 

O conjunto de conhecimentos adquiridos com as Geociências é imprescindível para promover um novo 

vínculo do ser humano com a natureza, promovendo assim a sensibilização sobre a utilização de todos 

os recursos naturais, formando ‘‘cidadãos informados, participativos e comprometidos com a gestão 

responsável do planeta e seus recursos’’ (PIRANHA; CARNEIRO, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deste modo, torna-se extremamente importante buscar alternativas que viabilizem o estudo das 

geociências, com enfoque na relação com os conhecimentos da química, fomentando discussões sobre 

o uso de todos os recursos naturais, formando assim, cidadãos que desenvolvam respeito a natureza, 

evitando ações que alterem e danifiquem de forma irreversível o meio em que vivemos. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARNEIRO, C. D. R.; SANTOS, G. R. B. D. Ensino de geociências na formação profissional em meio 

ambiente no estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geociências. v.42, p. 84-95, dez. 2012. 

COSTA, S. D. A. D. O Reconhecimento Das Geociências Na Educação Básica. 2013. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) - Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília, 

Planaltina, 2013. 
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MAZZUCATO, E.; BACCI, D. D. L. C. Estado Da Arte E Contribuição Das Geociências Para Educação 

Ambiental. Pesquisa em Educação Ambiental. v.12, n.2, p. 141-161, 2017. 

PIRANHA, J. M.; CARNEIRO, C. D. R. Ensino de Geologia Como Instrumento Formador De Uma Cultura 

De Sustentabilidade. Revista Brasileira de Geociências. v.39, p.129-137, mar. 2009 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS: OS 

SABERES VIVENCIADOS POR MEIO DA PRÁTICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme Antônio Paludo.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ana Paula Härter Vaniel. 

UNIVERSIDADE: UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por finalidade discutir e apresentar os resultados do estágio curricular 

supervisionado no Ensino Fundamental II. O estágio seria realizado na Escola Estadual de Ensino Médio 

Frei Caneca, localizada no município de Guaporé/RS, em uma turma de 8º ano, totalizando 26 

estudantes, sob orientação da professora Me. Ana Paula Härter Vaniel, porém, não pode ser realizado 

na escola por motivação da pandemia do novo Corona vírus, que fez com que as aulas presenciais 

fossem canceladas por tempo indeterminado na rede pública e privada. Realizado então, de forma 

online com apresentação de micro aulas de trinta minutos, para a professora orientadora, para que 

pudesse ser avaliada, com os planos de aulas adaptados para a forma que foi estabelecida para as aulas.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

No estágio foi aplicada uma situação de estudo (SE) com subtemas englobando os conteúdos propostos 

na SE. O planejamento da SE começou a ocorrer antes do ingresso na disciplina de estágio e continuou 

no decorrer do estágio, sendo feitos ajustes no conteúdo na medida que se faziam necessários, em 

função de readequar as aulas, que passaram a ser de trinta minutos e, ainda, trabalhadas de forma 

remota. Conforme Piconez (2012). "Sobre a formação de professor lúcido e consciente da necessidade 

de que a Prática de Ensino envolve comportamentos de observação, reflexão, crítica e reorganização 

das ações, características próximas à postura de um pesquisador, investigador, capaz de refletir e 

reorientar sua própria prática, quando necessário". (PICONEZ, 2012, p.11). 

Antes de escolher o tema para a SE, foi investigada a vivência dos estudantes e a localização da escola, 

com o intuito de conhecer a realidade local onde o estágio iria ser desenvolvido e se haveria a 
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possibilidade de implementar a SE que havia sido planejada. Desta forma, os planos de aula foram 

preparados de forma contextualizada e interdisciplinar, com o intuito de demostrar que as Ciências 

Naturais estão presente em nosso cotidiano. No que se refere aos planos de aula, segundo Maldaner 

(1993), é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos (...) 

professores devem levar em consideração as suas fases: preparação e apresentação de objetivos, 

conteúdos e tarefas; desenvolvimento da matéria nova; consolidação (fixação de exercícios, 

recapitulação, sistematização; aplicação; avaliação). Destaca-se que ao longo da realização do estágio 

foi necessário adequar a forma de apresentação pois, devido ao distanciamento social, imposto pela 

Pandemia do Covid-19, as aulas não puderam ocorrer na turma, que inicialmente havia sido destinada 

ao estagiário. Assim, em função dessa readequação, pode-se colocar em prática o uso das tecnologias 

de informação nas aulas realizadas, talvez sendo esse um indicativo de que, em um futuro próximo, as 

aulas poderão sofrer adaptações, em que os estudantes poderão estudar de suas casas, sem a 

necessidade de irem até a escola, sendo esse um grande impacto da tecnologia na educação. Chassot 

complementa.  

É indiscutível que vivemos novos tempos. Aqui e agora cabe a pergunta maior: como priorizar a 

formação contra a informação? Há, cada vez mais, uma preocupação de nos prepararmos como 

docentes para que saibamos usar a especificidade do conteúdo no qual devemos ser competentes para 

com ele fazer educação. (CHASSOT, 2001, p.92). Assim, as atividades de aula do estágio foram adaptadas 

para 3 momentos de 30 min, sendo realizados pelo estagiário para os professor e seus colegas, além de 

um momento em que todos os acadêmicos apresentaram aos professores supervisores do estágio. E, 

ainda, ao final  apresentado o relatório de estágio, também de forma on line, pela Plataforma Google 

Meet, em que as ações puderam ser analisadas e avaliadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que foi possível empregar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, nas 

diversas disciplinas, na realização do estágio. Destaca-se, que esse proporcionou momentos de reflexão 

e aprendizado, que contribuiram para a formação, e que a falta da vivência da realidade escolar pode 

ser minimizada, uma vez que as aulas foram realizadas, sendo avaliadas pelos pares e em outros 

momentos da formação do licenciando este esteve na escola realizando observações do ambiente 

escolar. 

 

REFERÊNCIAS: 

CHASSOT, A.I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí:2º Ed. UNIJUÍ, 2001. 

MALDANER, O.A. Situação de estudo: uma organização do ensino que extrapola a formação disciplinar 
em ciências. Revista Espaço da Escola, Ijuí: Ed. Unijuí, n. 41, 1993. 

PICONEZ, S.C.B. A prática de ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 2012. ed.24. p.27. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DE VÍDEOS COMO RECURSO PARA O TRABALHO DO 

PROFESSOR EM AULAS REMOTAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Henrique da Silva Vieira  

COAUTORES: Ana Paula Dalmas 

ORIENTADOR: Betine Diehl Setti e Eliamar Ceresoli Rizzon 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Como Projeto de Extensão - Formação Continuada de Professores de Matemática, o grupo tem como 

principal objetivo auxiliar os professores em suas jornadas em salas de aula. Em meio à situação vivida 

durante a pandemia do Covid-19, houveram muitas transformações nas estratégias de estudo, que 

passou a ser remoto. Por conta disso, o presente trabalho tem o intuito de apresentar a potencialidade 

do uso de vídeos para complementar a aprendizagem da matemática ou como auxílio ao trabalho 

remoto do professor. Neste propósito foram elaborados dois vídeos atendendo as solicitações dos 

professores da Educação Básica que participam do projeto: a tabuada utilizando os dedos das mãos e 

um tutorial para o uso do aplicativo Adobe Scanner, que tem como função reunir fotos do seu celular 

em um único documento, para que os trabalhos solicitados pelos professores sejam enviados em apenas 

um arquivo,  Portanto, o Projeto visa a contribuação aluno-professor, em tempos de adaptação com a 

tecnologia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto de Extensão Formação Inicial e Continuada de Professores de Matemática do Programa 

Integração da Universidade com a Educação Básica da UPF, tem como objetivo oferecer apoio didático-

pedagógico para professores de matemática, visando potencializar os processos de ensino e 

aprendizagem. No ano de 2020, o cenário escolar teve de ser totalmente readaptado devido ao novo 

Corona Vírus, que envolveu a população mundial e a colocou em estado de quarentena, fazendo com 

que as comunidades escolares não pudessem se reunir de modo presencial, tendo de recorrer às 

tecnologias para seguir com o ano letivo. Por conta disso, o projeto também teve de se adaptar, 
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realizando semanalmente encontros virtuais entre os seus participantes - acdêmicos bolsistas, 

orientadores e professores da Educação Básica - que, distantes das escolas, tiveram de encontrar novas 

formas de interagir. 

Nesse contexto, após o grupo ouvir depoimentos dos professores das escolas públicas sobre os 

procedimentos que foram adotados no início da pandemia para manter o contato com os estudantes, 

constatou-se que um grande número de alunos encontrava dificuldades em conectar-se com os 

professores e com a escola e que isso acontecia em intervalos de tempo distanciados. Diante disso, 

compreendeu-se que as atividades e tarefas a serem propostas para os estudantes deveriam ser 

pontuais e temáticas. Desta forma, o grupo convergiu para a produção de um vídeo sobre uma técnica 

para obter os resultados da tabuada com os dedos das mãos encontrada em Bezerra (1985), buscando 

reforçar este assunto de maneira lúdica (Figura 1). Além deste vídeo, a partir das dificuldades relatadas 

sobre os processos de recebimento das tarefas enviadas pelos alunos, os professores solicitaram um 

vídeo tutorial para encaminhar aos estudantes explicando como digitalizar as tarefas utilizando um 

aplicativo do celular de modo que reunisse as fotos a serem enviadas para o professor fossem 

organizadas em um único arquivo. Este recurso, um tutorial sobre o uso do aplicativo Adobe Scanner - 

disponível para Android e IOS - foi desenvolvido para auxiliar o trabalho do professor, visto que a grande 

quantidade de fotos de atividades enviadas pelos estudantes dificultavam seu registro e a revisão 

(Figura 2). 

Existem diversas forma de utilizar o vídeo como recurso na educação e os estudos realizados até o 

momento não previram nem cogitaram a imposição de um contexto como o atual de isolamento físico. 

Contudo,  suas potencialidades como meio de apresentar conteúdo de ensino e integração/suporte de 

outras mídias que foram utilizadas neste caso, já foram mencionadas por Moran (1995). De acordo com 

o mesmo autor, "O vídeo é  sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita." (MORAN, 

1995,  p. 28), e essa a junção de linguagens distintas propicia um estímulo mútuo aos sentidos, além de 

de ser um recurso que pode atingir neste período crítico a todos os estudantes que tiverem acesso a 

internet.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Novas formas de ensinar e de aprender estão surgindo ou se reinventado a partir da necessidade 

urgente ocasionada pela situação de isolamento causada pela pandemia. Aliada as necessidades 

expressas pelos professores, a produção de vídeos é uma alternativa que contribui para que seja 

mantida a dinâmica e interação entre professor-estudante-conhecimento de modo que não se perca a 

perspectiva do processo formativo e a esperança de dias melhores por vir. 

 

REFERÊNCIAS: 

BEZERRA, Jairo. Vamos gostar de matemática?. Rio de Janeir: Philobiblion, 1985. (Coleção Viver é 

aprender, v. 1) 

MORAN, J. M. O vídeo na sala de aula. Comunicação e Educação, São Paulo, v.1, n. 2, p.27-35, 1995.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TREINAMENTO REMOTO PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

INFORMÁTICA (OBI). 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Otávio Friedrich dos Santos   

COAUTORES: Eder Pazinatto 

ORIENTADOR: Marcos José Brusso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) é uma competição anual de programação. Ela é realizada 

pela Sociedade Brasileira de computação e tem como objetivo despertar o interesse e trazer jovens para 

a área da computação. “Tais competições estimulam a criatividade e o trabalho em equipe, além de 

desenvolverem o raciocínio lógico e a habilidade de resolver problemas sob pressão”(BRITO et al, 2019, 

p.359). 

A prova é dividida em três etapas e duas modalidades, iniciação e programação, sendo a última o foco 

do projeto. Este resumo descreve sucintamente as ações do Projeto de Extensão Z-Coders, que tem por 

objetivo, tal qual a OBI, incentivar e despertar o interesse pela área da programação. Este projeto foi 

desenvolvido por meio de treinamentos que visavam capacitar os voluntários a participar da 

competição, oferecendo material, treinamento teórico e prático sobre a prova e ensinando a linguagem 

de programação Python. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em condições normais, tanto a prova quanto o treinamento seriam ambos realizados de maneira 

presencial, no entanto, devido à pandemia do vírus Covid-19 e, portanto ao distanciamento social, tanto 

o treinamento, quanto a prova foram realizados virtualmente. Ao todo se inscreveram no projeto 18 

voluntários, os treinamentos foram dados utilizando uma sala virtual no ambiente do Google Meet. A 

linguagem escolhida para ensinar foi Python, uma linguagem que exige indentação no código, o que é 
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uma boa prática da programação. Dois materiais foram criados para esse treinamento, um arquivo em 

Word que continha um resumo teórico do conteúdo necessário com exemplos, e uma apresentação em 

Powerpoint que resumia o material anterior. Todos os materiais foram disponibilizados para os 

voluntários previamente, visto que nas circunstâncias atuais o tempo de preparo foi curto. 

 A primeira etapa da prova foi realizada nos dias 15 e 16 de junho, tendo um aluno se classificado para 
a segunda etapa. Todos os inscritos que participaram da modalidade Programação Nível Sênior, são 
alunos iniciantes dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (campus Casca). Ocorreram 6 treinamentos, com participação de 30 
alunos, sendo a maioria estudantes do ensino médio de escolas particulares e estaduais de Passo Fundo, 
Marau, Tapera e fora do estado, para esses alunos a prova (online) da fase 1, vai ocorrer nos dias 15 e 
16 de setembro. Os treinamentos foram dados duas vezes por semana, nas quartas e sextas-feiras, 
começando às duas horas da tarde. Após a primeira etapa da competição, os treinamentos passaram a 
ser dados apenas nas quartas-feiras das quatro às seis. Após todo o material ter sido apresentado e 
explicado, os restantes encontros deram ênfase na resolução de questões das outras edições da 
olimpíada.  
O ambiente utilizado para programar foi o site repl.it 15F

16, por ser totalmente online e não necessitar de 

instalação. As questões dadas para os voluntários foram inicialmente retiradas do site URI Online 

Judge 16F

17 e posteriormente, as questões mais avançadas retiradas do site da OBI 17F

18. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A área da computação está em constante crescimento, e com crescimento, se gera demanda de 

profissionais capacitados. Com esta necessidade em mente o projeto correu como planejado, no 

entanto, a atual circunstância social, levou a um número menor de voluntários presentes, e a um 

engajamento menor dos mesmos, comparado aos anos anteriores quando o projeto de extensão 

ofereceu estes treinamentos de forma presencial. 

 

REFERÊNCIAS: 

OBI. Olimpíada Brasileira de Informática,2020. Disponível em:< HYPERLINK 

"https://olimpiada.ic.unicamp.br/"https://olimpiada.ic.unicamp.br/>. Acesso em: 26 ago. de 2020. 

BRITO, Palloma et al. Programação competitiva como ferramenta de apoio ao ensino de algoritmos e 

estrutura de dados para alunos de Ciência da Computação. Brazilian Symposium on Computers in 

Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE), [S.l.], p. 359, nov. 2019. ISSN 2316-

6533. Disponível em: <https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8740>. Acesso em: 24 

ago. 2020. 

                                                            
16 https://repl.it/repls/DearestSurprisedLava#main.py 
17 https://www.urionlinejudge.com.br  
18 https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique  

https://repl.it/repls/DearestSurprisedLava#main.py
https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/login
https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TECNOLOGIAS PARA APLICAÇÕES EM FÁBRICA DE SOFTWARE 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Vitor Cheron 

COAUTORES: Éder Pazinatto e Cristiano Roberto Cervi 

ORIENTADOR: Jaqson Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Fábrica Experimental de Software, iniciativa da Universidade de Passo Fundo em conjunto com o UPF 

Parque, oportuniza aos acadêmicos dos cursos de Tecnologia da Informação - TI da UPF o contato com 

novas tecnologias para o desenvolvimento de sistemas, através de um ambiente diferenciado que 

possibilita o crescimento acadêmico dos alunos, uma vez que está envolvida com diferentes plataformas 

de desenvolvimento de software, e promove a interação com vários segmentos da área de TI. Com isso 

em vista os alunos devem realizar trabalhos que visam a utilização de tecnologias para atender às 

demandas e solicitações das diversas áreas e setores dentro do Campus da universidade, oportunizando 

projetos colaborativos envolvendo software e inovação. O seguinte trabalho aborda alguns dos 

principais conceitos, bem como sua utilização e aplicações práticas relacionadas ferramentas de 

virtualização de sistemas, e também aborda o conceito de IDE’s baseadas em nuvem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Docker é uma ferramenta para criação, execução e publicação de containers. Um Container consiste na 

forma de empacotar sua aplicação e suas dependências (bibliotecas) de uma forma padronizada. Pode-

se dizer que os principais objetivos da ferramenta são: construir, entregar e rodar a aplicação em 

qualquer ambiente.  

A utilização do Docker é eficiente por vários motivos, entre eles:  
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 Se economiza tempo para realizar a build e o deploy da aplicação armazenada. Além de 

permitir que sejam executados vários containers ao  mesmo tempo em qualquer 

máquina host.  

 A ferramenta oferece mais segurança pois ela roda aplicações isoladas nos containers, 

mantendo todas as suas dependências empacotadas. As aplicações podem, ser 

transportadas e executadas em qualquer plataforma sem nenhuma modificação. 

Ainda nesse âmbito, existe a questão da orquestração de containers, que consiste na capacidade de 

provisionar automaticamente a infraestrutura necessária para atender às solicitações das aplicações 

através de containers do Docker. Kubernetes, ou K8s, uma ferramenta open source criada pela Google e 

distribuída em 2014 para automatização de deploys e gerenciamento de containers. Com ele é possível 

criar um cluster de containers em clouds privadas ou clouds públicas. Uma grande vantagem de seu uso 

é a possibilidade de se terem rollbacks automáticos. 

Na parte de IDE’s baseadas em nuvem o Eclipse Che é um servidor de Workspace baseado em Java 

sendo uma IDE baseada em nuvem, e open source, que fornece uma plataforma de desenvolvimento 

remoto para fins de multiusuários. Ele oferece alta flexibilidade, a principal diferença entre o Eclipse Che 

e o Eclipse IDE padrão é a capacidade da utilização de containers para executar os aplicativos. Possui 

uma interface de usuário dinâmica, incluindo componentes conhecidos como assistentes, editores, 

barras de ferramentas, além de outros convencionais. O usuário tem a oportunidade de criar espaços 

de trabalho, projetos, ambientes, máquinas e muitos outros módulos que são necessários para criar um 

projeto a partir do zero.  

Já o AWS Cloud9 é uma IDE open source, pode ser acessada através de um navegador web, tendo todos 

os recursos principais de IDE’s atuais, além de algumas peculiaridades, por exemplo, ela combina os 

recursos avançados de edição de código com um servidor Linux completo para executar e armazenar 

código. Com o AWS Cloud9, é possível codificar, compilar, executar, testar, depurar e lançar software 

em muitos cenários incluindo a possibilidade de: 

 Trabalhar com código em um container do Docker em execução. 

 Usar repositórios de código online e colaborar com outras pessoas em tempo real. 

 Interagir com várias tecnologias de banco de dados e web em geral. 

Outra IDE que se encontra nesse mesmo cenário é o Codeanywhere que tem a particularidade de poder 

ser executado em qualquer lugar através do navegador web ou aplicação móvel. Combinando assim a 

capacidade de um editor de código e containers. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível observar que a utilização de computação em nuvem e derivados, estão em constante 

crescente dentro do âmbito de desenvolvimento de software ao redor do mundo. As tecnologias 

analisadas mostram-se como importantes aliadas para o processo de desenvolvimento de uma fábrica 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

5
6

 

de software, trazendo recursos que agilizam e qualificam o processo para desenvolvimento de soluções 

para diversos domínios. 

 

REFERÊNCIAS: 

AWS AMAZON. AWS Cloud9. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/ambiente-

de-desenvolvimento-na-nuvem-com-aws-cloud9>. Acesso em: 4 mai. 2020. 

ECLIPSE. How Eclipse Che® works. Disponível em: <https://www.eclipse.org/che/technology/>. Acesso 

em: 2 mar. 2020. 

MAZAIKA, Ken. CodeAnywhere DE. Disponível em: <http://blog.thefirehoseproject.com/posts/setting-

codeanywhere-development-environment/>. Acesso em: 11 jun. 2020. 

MOLL, Vinicius. Docker na prática. Disponível em: <https://blog.geekhunter.com.br/docker-na-pratica-

como-construir-uma-aplicacao>. Acesso em: 19 out. 2019. 

SON, Bryant. Developing in the cloud with Eclipse Che IDE. Disponível em: 

<https://opensource.com/article/19/10/cloud-ide-che>. Acesso em: 3 mar. 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

O USO DE VIDEOAULAS EXPERIMENTAIS COMO 

FERRAMENTA PARA O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Júlia Menin  

COAUTORES: Fernanda Feltrin 

ORIENTADOR: Ana Paula Härter Vaniel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As videoaulas mostram-se como uma ótima ferramenta para o estreitamento da relação entre ensino e 

aprendizagem, sendo utilizadas de maneira que complementem outros materiais didáticos (BAHIA e 

SILVA, 2017). Desse modo, através de videoaulas com atividades experimentais que estão sendo 

organizadas e produzidas pelas bolsistas extensionistas do projeto “Coleção mineralógica da UPF: ações 

de classificação e organização dos espécimes de rochas e minerais do acervo do MUZAR”, e de materiais 

complementares já elaborados, em que os temas discutidos fazem parte do ensino das geociências, com 

conteúdos focados na geologia e na mineralogia. Desta forma, promovendo relações entre a teoria e o 

cotidiano do estudante, com o intuito de valorizar esses conteúdos que, por vezes, acabam não sendo 

trabalhados na educação básica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Estamos inseridos em uma sociedade onde a tecnologia possui um papel fundamental em nossas vidas, 

por isso pode ser utilizada como ferramenta na relação entre ensino e aprendizagem como, por 

exemplo, através de videoaulas experimentais. Segundo Bahia e Silva (2017), se o recurso audiovisual 

for usado adequadamente, irá estimular a reflexão e o pensamento crítico do estudante, pois, o 

aproxima de questões tangíveis. 

Entende-se a importância da atividade experimental para uma melhor compreensão de diversos 

fenômenos, de acordo com Barros (2017), “o intuito da aula experimental é ajudar no processo de 
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formação científica do aluno, levando-o a entender fenômenos tanto no ponto de vista macroscópico 

quanto no microscópico”. Dessa maneira, a ferramenta de videoaula experimental deve apresentar um 

conteúdo que aborde situações que contextualizem e aproximem conceitos teóricos ao dia a dia do 

estudante, assim propiciando uma melhor construção de conhecimentos e despertando maior interesse 

do estudante pela ciência. 

As videoaulas que estão sendo organizadas têm como tema geral as geociências, com conteúdos 

focados na geologia e na mineralogia, sendo esses geralmente abordados no ensino fundamental nas 

disciplinas de ciências e geografia. Mas, de acordo com Alencar, Nascimento e Guimarães (2012), é 

notado que “acaba ocorrendo um tratamento superficial, deficiente e muitas vezes sobreposto destes 

conteúdos, comprovando pouco ou nenhum diálogo na condução das duas disciplinas”, o que corrobora 

para que haja a desvalorização desses conteúdos, à vista disso, através de videoaulas e de materiais de 

apoio, busca-se resgatar a importância dos mesmos. 

Inicialmente uma pesquisa por videoaulas do mesmo segmento foi feita no site YouTube, foram 

analisados pontos negativos e positivos dos vídeos, que serviram como parâmetro para que as 

videoaulas, elaboradas pelas integrantes do projeto sejam de qualidade. Um aspecto observado nos 

vídeos foi a não utilização de EPIs, dessa forma, as videoaulas realizadas pelo projeto irão ressaltar a 

importância do uso dos mesmos, além disso, para que objetivo seja alcançado, roteiros de vídeo, listas 

de materiais e materiais de apoio foram produzidos. As videoaulas irão contar com atividades 

experimentais relativamente simples, utilizando materiais de fácil acesso para que os experimentos 

possam ser reproduzidos em sala de aula quando possível. 

As videoaulas serão de curta duração para que a atenção dos espectadores não seja dispersa, segundo 

Bahia e Silva (2017), a atenção do estudante pode estender-se até 8 minutos de forma satisfatória para 

a aprendizagem, por isso foram preparados materiais de apoio que exploram de maneira mais 

aprofundada os temas abordados no vídeo, esses serão disponibilizados juntamente as videoaulas, de 

modo que poderão ser utilizados por professores para complementar o conteúdo de suas aulas e para 

os estudantes que tiverem maior interesse no assunto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, através de videoaulas experimentais focadas no ensino de geociências, pretende-se ressaltar 

a importância desses conteúdos nas aulas de ciências e geografia do ensino fundamental. Por tratar-se 

de um recurso audiovisual com atividades experimentais que aproximam o cotidiano do estudante ao 

que é ensinado em sala de aula, busca-se despertar o interesse dos estudantes pela ciência. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALENCAR, Roberta; NASCIMENTO, Rosemy S.; GUIMARÃES, Gilson B. Geociências no ensino 

fundamental: ciências ou geografia? Da história da terra à paisagem local através da geodiversidade da 

ilha de Santa Catarina. In: II Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologias, 2012, Ponta Grossa, 

PR. Anais eletrônicos... Ponta Grossa: UEPG, 2012.  
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BAHIA, Ana B.; SILVA, Andreza R. L.. Modelo de produção de vídeo didático para EaD. Revista Novas 

Tecnologias na Educação. v. 15, n. 1, 2017. 

BARROS, Filipe A. S. O.. Produção de videoaulas experimentais investigativas-demonstrativas, 2017. 32 

f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – Instituto de Química, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              (X) Relato de Experiência            ( ) Relato de Caso 

 

A ARTE DA POESIA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA COM 

ESTUDANTES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luís Gabriel Favaretto Matté 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Vanessa Dilda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O ensino de Matemática é cada vez mais desafiador para os docentes, visto que os interesses dos 

estudantes se transformam constantemente. Por isso, é imprescindível repensar a prática pedagógica 

dos professores, essencialmente na Educação Básica, e, por meio de estratégias metodológicas 

diferenciadas, ministrar aulas criativas e dinâmicas, que propiciem a construção satisfatória dos 

conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, para contribuir com a aprendizagem dos conceitos 

primitivos de Geometria, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental, de uma escola do munícipio 

de Erechim (RS), utilizou-se como recurso didático a escrita de poesias. Para tanto, desafiou-se os 

estudantes a elaborarem, em grupos, poesias que abordassem estes conceitos e, posteriormente, 

apresentá-los para a turma. Esta atividade teve como objetivo facilitar a aprendizagem do conteúdo de 

Geometria e estimular a criatividade e a autonomia dos estudantes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Aprender Matemática é uma tarefa complexa, mas não necessariamente difícil. Esta área do 

conhecimento, assim como as demais, utiliza-se de linguagem específica para expressar-se. Sendo 

assim, para promover uma aprendizagem contínua, sólida e interligada entre os diversos componentes 

curriculares, entende-se como importante transitar e dialogar entre as diferentes linguagens. 
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Em concordância com isto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p. 58) afirma, com 

relação aos estudantes da Educação Básica, que "a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos 

sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas 

aprendizagens, na escola e para além dela.". 

Assim, a fim de proporcionar uma abordagem mais interessante e dinâmica da Matemática, rompendo-

se com o ensino tradicional, buscou-se a utilização da arte da poesia como recurso didático para a 

aprendizagem dos conceitos primitivos de Geometria. Esta experiência foi realizada em uma turma de 

8º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública do município de Erechim (RS). Para tanto, 

os estudantes foram organizados em grupos e foram desafiados a analisarem a presença da Geometria 

no cotidiano e, por meio disso, explicar, exemplificando, as ideias de ponto, reta e plano. Desta maneira, 

estes deveriam pesquisar, analisar e sistematizar ideias e, posteriormente, elaborar suas poesias. 

Segundo Freitas (1999, p. 65-66), abordagens didáticas como esta visam "[...] realizar uma educação 

matemática mais significativa para o aluno. Esse significado consiste basicamente em proporcionar ao 

aluno um conhecimento que esteja realmente vinculado ao processo de sua promoção existencial.". 

A proposta foi desenvolvida em duas partes: a pesquisa dos conceitos e ideias principais, realizada na 

escola, durante as aulas de Matemática; e a sistematização destas representações e elaboração das 

poesias como tarefa extraclasse, com a orientação do professor da disciplina.  

Considerando-se que "todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem", conforme afirma Bakhtin (2003, p. 263), para a apresentação das poesias elaboradas, 

organizou-se uma espécie de "sarau literário". Neste espaço, cada grupo apresentou sua poesia e 

estabeleceu-se um diálogo entre cada um que apresentava, o professor e os demais estudantes, para 

ser feita uma análise dos tópicos abordados. 

Posteriormente às exposições, as ideias foram retomadas no quadro pelo professor, por meio de 

questionamentos feitos aos estudantes. E, para finalizar a atividade, realizou-se um teste escrito, 

abordando-se estes conceitos, a fim de avaliar a aplicabilidade desta proposta didática. 

Verificou-se que a atividade foi de grande importância para a construção satisfatória dos conceitos pela 

maioria dos estudantes da turma. Além disso, possibilitou uma maior interação entre eles, que se 

mostraram estimulados a realizar a proposta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Frente à necessidade de repensar a ação docente no século XXI, essencialmente no que se refere à 

Matemática, percebe-se que a utilização de atividades diversificadas, como esta, pode favorecer a 

aprendizagem. Também, possibilitam ao estudante ser agente ativo na construção do conhecimento e, 

assim, se sentir – e ser – parte integrante do processo, além de estimularem a criatividade e a 

autonomia. 
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REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

FREITAS, J. L. M. Situações didáticas. In: MACHADO, S. D. A. (org.). Educação Matemática: uma 

introdução. São Paulo: EDUC, 1999. p. 65-88. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              (X) Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO MATEMÁTICO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA     EXPERIÊNCIA EM 

ANDAMENTO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luís Gabriel Favaretto Matté  

COAUTORES: Betine Diehl Setti e Maria de Fátima Baptista Betencourt 

ORIENTADOR: Eliamar Ceresoli Rizzon 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Considerando-se a importância da Matemática nas situações cotidianas, além de suas aplicações em 

áreas específicas, entende-se como necessário o desenvolvimento do letramento matemático em todos 

os cidadãos (BRASIL, 2017). Nesse sentido, o Laboratório de Matemática (LabMat) e o Projeto de 

Extensão Formação Continuada de Professores de Matemática (PFCPMat), da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), buscam contribuir com o ensino deste componente curricular por meio do 

desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos, da realização de monitorias e da elaboração de 

oficinas. Neste trabalho será relatada uma atividade de monitoria, que está sendo realizada com um 

estudante que apresenta lacunas no aprendizado em Matemática, do curso de Pedagogia, da UPF. Para 

tanto, será apresentada uma breve explanação acerca da abordagem realizada e uma análise do que já 

foi alcançado por este estudante no que se refere à aprendizagem de conceitos matemáticos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No processo de ensino e aprendizagem de Matemática, os conceitos elementares são de extrema 

importância, visto que são a base para a construção dos demais. Nessa perspectiva, percebe-se como 

imprescindível o emprego de estratégias metodológicas que contribuam com a aprendizagem dos 

estudantes e, assim, seja possível o desenvolvimento do letramento matemático. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

6
4

 

Segundo a Matriz do Pisa 2012 (OECD, 2013), o letramento matemático é caracterizado como a 

capacidade do estudante de "formular, empregar, e interpretar a matemática em uma variedade de 

contextos [...] raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos.". Assim, possibilita diferentes maneiras de 

pensar e fazer Matemática, além de auxiliar na formação de cidadãos críticos e conscientes, explorando 

o papel social desta ciência. 

Visando contribuir com o desenvolvimento do letramento matemático, a professora de Fundamentos 

Teórico-Metodológicos do Ensino da Matemática, do curso de Pedagogia, da UPF, ao verificar que um 

de seus estudantes apresentava inúmeras lacunas em seu aprendizado matemático, organizou, 

juntamente com o Setor de Atenção ao Estudante (Saes), da UPF, o PFCPMat e o LabMat, um apoio 

didático extraclasse, visando favorecer o aprendizado deste discente. Para tanto, foram estruturadas 

monitorias, realizadas semanalmente, por um acadêmico do sexto nível, do curso de Matemática – L, 

da mesma instituição, com acompanhamento da professora da disciplina e com a colaboração de 

bolsistas do PFCPMat. 

Como o estudante era praticamente semialfabetizado em Matemática, buscou-se resgatar os conceitos 

mais elementares, a fim de propiciar o desenvolvimento do letramento matemático. Para isso, foram 

utilizados materiais manipuláveis, jogos, processos investigativos e elaboração e resolução de 

problemas como recursos didáticos.  

As primeiras aulas abordaram a história do surgimento dos números (processo de contagem), ideias 

intuitivas de sequência, conceitos de algarismo e número e a relação entre classes e ordens de um 

número. Após a assimilação destes conteúdos, iniciou-se o estudo das operações adição e subtração de 

números naturais, inclusive com a utilização de reagrupamentos. Juntamente com os cálculos, para 

reforçar, e também verificar, a apropriação destes pelo estudante, foram estudadas situações-problema 

contextualizadas, as quais foram resolvidas e, posteriormente, verbalizadas. O discente também foi 

desafiado a elaborar problemas da sua realidade, explicando suas resoluções.  

Assim, percebeu-se o progresso na aprendizagem do estudante no que se refere às noções elementares 

em Matemática e à cálculos envolvendo adição e subtração com números naturais. No momento da 

escrita deste trabalho, está sendo construído o conceito de multiplicação, utilizando-se a ideia de adição 

de parcelas iguais e de área. Entende-se que este é um processo contínuo e que, certamente, fará a 

diferença na formação do estudante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em virtude desta experiência estar em pleno desenvolvimento, ainda não há como discutirem-se os 

resultados obtidos e se o estudante alcançou o objetivo principal, que é o desenvolvimento do 

letramento matemático. Entretanto, é evidente que houve um grande progresso na aprendizagem de 

Matemática por este estudante, essencialmente no que se refere à conceitos elementares e às 

operações de adição e subtração. Com a continuação desta atividade, espera-se que seja alcançado tal 

objetivo. 
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REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM FÍSICA: AÇÃO 

EXTENSIONISTA VOLTADA AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS 

DA REGIÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcos Vinícius Leyser da Silva  

COAUTORES: Alisson Cristian Giacomell; Marivane Biazus; 

ORIENTADOR: Cleci Teresinha Werner da Rosa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As atividades experimentais são recursos didáticos fundamentais para ensinar e aprender Física nos 

diferentes niveis de escolrização. Entretanto, a falta de equipamentos e espaços físicos adequados nas 

escolas, bem como o despreparo de professores e a carência de mateiras didáticos que possam subsidiar 

tais práticas, tem sido apontados como alguns dos fatores que justificam sua ausência em aulas de Física 

(ARRUDA; LABURU, 1998; BORGES, 2002). A partir dessa identificação, o projeto de extensão do curso 

de Física-L tem realizado atividades junto a escolas da educação básica como forma de oportunizar que 

as crianças e os jovens tenham contato com a experimentação. As atividades tomam como referencial 

a possibilidade de instigar a curiosidade dos alunos e aumentar a motivação para aprender Física, além 

de contribuir para a compreensão dos conceitos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Dentro das atividades desenvolvidas no projeto de extensão do curso de Física, destaca-se o 

atendimento às escolas de educação básica, com a realização de atividades experimentais, envolvendo 

diferentes temas. O projeto busca atender as demandas das escolas, que entram em contato com a 

instituição e agendam as visitas, especificando o assunto a ser explorado. Tais atividades podem ser 

realizadas na instituição ou na escola, dependendo da situação, tema, localidade e atividades 

solcitiadas. Todas as atividades realizadas são baseadas nas solicitações das escolas e suas necessidades. 

Em alguns casos quando a escola simplesmente quer algumas demonstrações experimentais, o curso 
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realiza algumas atividades baseando-se na faixa etária das turmas e no conteúdo que os alunos estão 

tendo em sala de aula. A demanda tem sido, em médio, de uma escola por mês e juntamente com as 

atividades desenvolvidas na Astronomia, constituem o foco das atividades realizadas no projeto. De 

forma mais específica, descreve-se neste trabalho a dinâmica que envolve a elaboração, preparação e 

desenvolvimento das atividades experimentais. Neste sentido, destaca-se que as atividades 

desenvolvidas com a comunidade escolar da região de abrangência da UPF, primam pela interatividade 

e por evidenciar a presença da Física nas situações vivenciais dos alunos. Por meio de equipamentos 

didáticos adquiridos de empresas especilizadas ou com equipamentos construidos no Laboratório de 

Física da UPF, busca-se desenvovler atividades demosntrativas ou realizadas nos pequenos grupos de 

estudantes.  Nos encontros semanais de preparação das atividades, o foco tem sido a elabroação e 

preparação dos experimentos, bem como de roteiros guia que possam auxiliar os professores e/ou 

alunos durante a atividade. Outro aspecto a elucidar em termos metodológicos e que integra o projeto,  

são os estudos preparatórios para o desenvolvimento das atividades com diferentes públicos, o que leva 

a necessidade de realizar adaptações, especialmente de linguagem. O mesmo fenômeno ou princípio 

físico é tratado de forma distinta quando se trata de crianças dos anos iniciais e quando se realiza 

atividades com estudantes do ensino médio. Essa adaptação exige cuidados e requer estudos teóricos 

especialmente em termos de metodologias e abordagens possiveis com as crianças, além da 

necessidade de cosntruir equipamentos diferenciados. Dessa forma, o projeto e as consequentes 

atividades tratadas neste trabalho, envolvem estudos, preparação, construção de equipamentos, 

discussões metodológicas e aplicação de atividades experimentais para a abordagem de contéudos de 

Física para os diferentes niveis de escolarização.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O  foco do projeto de extensão desenvolvido e de que trata este texto, busca, entre outras ações, 

aproximar a comunidade acadêmica da sociedade e  colaborar com as escolas e professores para 

qualificar o processo de ensino e aprendizagem em Física. Obtem-se como resultado, ao desenvolver 

atividades com auxílio de equipamentos  simples e uma abordagem clara, o estímulo da curiosidade e 

interesse dos alunos pela ciência, especialmente pela Física.        

 

REFERÊNCIAS: 

BORGES, Antônio Tarciso. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 3, p. 291-313, 2002. 

ARRUDA, Sérgio de Mello; LABURÚ, Carlos Eduardo. Considerações sobre a função do experimento no 

ensino de ciências. In: NARDI, Roberto (Org.). Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: 

Escrituras Editora, 1998. p. 53-60. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

6
8

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( x ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LINUX DAY UPF 2020 - EDIÇÃO ONLINE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE EVENTO DIVULGADOR DA CULTURA DO  

SOFTWARE LIVRE NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pablo João Canal da Costa  

COAUTORES:  Prof. Marcos José Brusso 

ORIENTADOR: Prof. Victor Billy da Silva 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Originado na Itália, em 2001, o Linux Day tem o intuito de promover e difundir o sistema operacional 

GNU/Linux e a cultura do software livre. A celebração é global e ocorre anualmente, sendo que em 2020 

se comemorou o 29º aniversário da ditribuição do Kernel Linux, que ocorreu em  28 de agosto de 1991. 

A Universidade de Passo Fundo promoveu esta que foi a quarta edição do evento em nossa região, desta 

vez na modalidade online, possibilitando a participação de usuários, entusiastas e curiosos de várias 

regiões do Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Linux Day 2020 @ UPF edição online, foi organizado e realizado  pelo Instituto de Ciências Exatas e 

Geociências – ICEG/UPF, através  do Programa de Extensão Comunitário Conexões Tecnológicas. O 

evento ocorre anualmente desde 2016, sempre na semana de aniversário do Kernel Linux (TORVALDS, 

1997), 28 de agosto. Os eventos anteriores foram todos na modalidade presencial, e este de 2020 

devido intercorrências da pandemia da Covid-19, foi realizado de forma  online.  O evento teve uma 

programação diversificada e aberta à toda comunidade, buscando contemplar atividades tanto para o 

publico iniciante quanto para usuários, colaboradores da cultura do Software Livre (STALLMAN, 2010), 

liberdade digital e o GNU/Linux .  Na  noite do dia 28 ocorreu a live “O Desembarque do Linux no Brasil”, 

que contou com a participação de Dionatan Simioni, administrador do canal Diolinux; Frederico 
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Goldschmidt, assessor de Governança no Tribunal de Justiça do RS e pioneiro Linux; e Marcos José 

Brusso, professor da área de TI da UPF e coordenador do Programa de Extensão Conexões Tecnológicas.  

A transmissão ocorreu no canal Diolinux na plataforma Youtube, que contou com 2,6 mil acessos, com 

um pico de 454 pessoas assistindo simultaneamente. No dia 29 de agosto ocorreram oficinas na parte 

da manhã e tarde, abertas à comunidade. As oficinas foram realizadas online através da ferramenta  

Google Meet, plataforma de video-conferência. Os temas foram: “Fundamentos de Kotlin para 

desenvolvimento Android”; “Criação de interfaces gráficas com Inkscape”; “Lives e edição de videoaulas 

com OBS Studio e Kdenlive”; “Introdução ao desenvolvimento frontend com Vue.js”; e “A arte de instalar 

o Arch”. Todas elas foram  ministradas por voluntários, profissionais na área de atuação, que utilizam 

software livre. Participaram  aproximadamente 32 pessoas  nas oficinas. Na tarde do dia 19 ocorreu 

ainda a mesa redonda: “Perspectivas profissionais em design com Linux”, com os convidados:  Lungas 

Ferreira Neto, publicitário e administrador do portal Desing & Linux; Nangil Junior, Designer UX/UI na 

ARCA Mobility e modelador 3D; Fernanda Silva, Mestre em Educação e Designer do Prisma Espaço Geek. 

A transmissão ocorreu no Canal Design & Linux no Youtube, atingindo  cerca de 100 espectadores. O 

autor deste relato participou da organização do evento junto à equipe do Programa de Extensão 

Conexões Tecnológicas, ministrou a oficina “Lives e edição de videoaulas com OBS Studio e Kdenlive”, 

onde foram compartilhados conhecimentos úteis para professores em situação de ensino remoto  

emergencial.  Participou também como mediador da mesa redonda “Perspectivas profissionais em 

design com Linux”, experiência que foi importante no sentido de compartilhar e trocar conhecimentos, 

bem como aprender mais sobre a cultura do software livre e suas possibilidades de aplicações práticas. 

A equipe organizadora avaliou positivamente os dados alcançados como público presente nas oficinas, 

bem como qualidade das oficinas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Linux Day UPF 2020 cumpriu com um papel importantíssimo de auxiliar a divulgar a cultura do 

GNU/Linux, desta vez não apenas na região norte do Rio Grande do Sul, e sim de várias  regiões do Brasil.  

O evento presou por aproximar o público do software livre e da cultura da liberdade digital, promovendo 

troca de conhecimentos e experiências.  

 

REFERÊNCIAS: 

STALLMAN, Richard. Free Software Free Society: Selected Essays of Richard Stallman. Boston, MA. Free 

Software Foundation, 2 ed, 2010. 

TORVALDS, Linus B. Linux: a Portable Operating System (Master of Science Thesis). Helsinki, University 

of Helsinki, 1997. 
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ANEXOS 

1. Cartaz do evento: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMICILIARES, E SUA RELAÇÃO 

COM O SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pablo Valério Silva da Fonseca.   

COAUTORES: Anelise Formagini, Franciele Nara Bernardelli Dos Passos, Renan Dos Santos Gonçalves. 

ORIENTADOR: Janaína Chaves Ortiz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O saneamento básico pode ser visto como “um conjunto de atos que visam à melhora na qualidade de 

vida e na saúde dos habitantes, impedindo que fatores de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas 

no seu bem-estar físico, mental e social” (MARGRAF et al, 2020). Deste modo, o presente resumo busca 

elucidar as relações socioambientais acerca da temática, através de uma revisão bibliográfica realizada 

como uma das ações do projeto de extensão “Formação para o Gerenciamento de Resíduos em Escolas 

de Educação Básica da Rede pública e Empresas” do Instituto de Ciências Exatas e Geociências, no curso 

de Química Bacharelado. Além disso, o trabalho também objetiva propor mudanças no cenário 

brasileiro atual, onde de acordo com os membros da Comissão de Serviços e Infraestrutura (CI), 48% da 

população brasileira ainda não possui coleta de esgoto, o que significa que grande parte dos efluentes 

domésticos não recebem destinação correta, sendo descartados de forma indevida (MARGRAF et al, 

2020). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A expansão gradual das atividades humanas relacionadas com o crescimento populacional e expansão 

de cidades, são óbices que culminam em uma maior demanda de abastecimento de água para o 

consumo humano. Outrossim, como consequência desse consumo, quantidades exacerbadas de 

efluentes sanitários são gerados, o que corrobora com a ideia de que novas formas de tratamento e 

reuso devem ser aplicadas e desenvolvidas. 
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O decrescimento da qualidade da água ocorre devido às diversas impurezas que vão se acumulando 

durante o ciclo hidrológico, que geralmente acontecem em virtude das atividades humanas. Essas 

impurezas podem ser constituídas de matéria mineral e orgânica que admitem três formas distintas 

quanto ao tamanho das partículas presentes na água, que vão desde suspensões, colóides e íons 

dissolvidos. Para gerenciar a qualidade de vida, é inescusável conservar e manter os recursos hídricos 

de forma a evitar seu uso indiscriminado e possibilitar seus usos variados, o que expõe relação direta 

com o destino dado à água após o uso, como esgoto sanitário, o qual deve ser caracterizado quanto às 

suas particularidades para que receba o devido tratamento antes de ser descartado no ambiente ( 

LOPES, 2015). 

Desta forma, esgoto sanitário é como são denominadas as águas residuais que, posteriormente ao 

consumo humano, apresentam seus parâmetros naturais alterados. Dependendo da finalidade de seu 

uso, tais como uso doméstico, industrial ou de utilidade pública, essas águas poderão apresentar 

características diferentes e são genericamente chamadas de esgoto ou águas servidas (TRATABRASIL, 

2012). 

Outrossim, as técnicas de tratamento de esgoto sanitário são muito diversificadas, necessitando a 

avaliação técnica de aspectos como as vantagens e desvantagens da utilização de cada método. 

Segundo Nuvolari (2011), aspectos como área necessária, eficiência obtida no tratamento, utilização ou 

não de equipamentos eletromecânicos com dispêndio ou não de energia, sofisticação ou implantação 

de operação ou até mesmo mão de obra especializada, são fatores que podem facilitar a escolha de um 

método mais adequado para cada situação, podendo existir opções simplificadas para pequenas 

comunidades, até opções de estações de tratamento mais complexas para conurbações urbanas. 

No Brasil, o método de tratamento de esgoto sanitário mais difundido entre os municípios é o sistema 

de lodo ativado, que consiste em um conjunto de diversas unidades que tem por finalidade principal a 

remoção dos sólidos presentes no esgoto. No entanto, esse método gera grandes quantidades de lodo, 

que necessita preocupação quanto a sua destinação final, podendo ser descartado em aterros 

sanitários, ou até mesmo ser reaproveitado, após a devida remoção dos íons de metais potencialmente 

tóxicos, organismos patogênicos e nitrogênio na forma de nitrato, na melhoria dos parâmetros de solos 

agrícolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O saneamento básico é um instrumento de manutenção da vida de grande importância para a 

capacitação dos profissionais em química, por estar ligado a conceitos e atribuições relacionados a sua 

área de atuação, bem como auxilia na formação de profissionais éticos e com senso crítico em 

consonância com suas responsabilidades sociais em assuntos que perpassam a sustentabilidade social 

e ambiental. 
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INSTITUTO TRATA BRASIL. O manual do saneamento básico. 2012. 

LOPES, T. R. Caracterização do esgoto sanitário e lodo proveniente de reator anaeróbio e de lagoas de 

estabilização para avaliação da eficiência na remoção de contaminantes. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologias Ambientais) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2015. 

MARGRAF, A. F.; GOUVEIA, A. C. K.; SOUZA, M. P.; LAZARI, R. A necessidade de saneamento básico: uma 

análise sobre a China e a pandemia de 2020. RJLB, Lisboa, n. 4, p. 23-61, 2020. 

NUVOLARI, A. et al. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª ed. São Paulo: 

Blucher, 2011. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUÍMICA INORGÂNICA MEDICINAL: UMA NOVA 

ABORDAGEM NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Brocco  

COAUTORES: Ana Paula Härter Vaniel 

ORIENTADOR: Janaína Chaves Ortiz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Câncer constitui uma série de doenças capazes de atingir o organismo, caracterizada pelo 

desenvolvimento anormal de células, proveniente de uma mutação genética responsável por alterações 

no mecanismo de controle da replicação celular (INCA, 2019). Paralelamente, há as sequelas 

socioeconômicas associadas com o adoecer oncológico, oriundas dos gastos de governos com 

internações hospitalares e de investimentos em medidas de controle e de tratamento (CEPAS, 2018). 

Na tentativa de reverter parte deste quadro, buscando um maior controle da patologia e qualidade de 

vida para os pacientes, muitas formas de tratamentos têm sido desenvolvidas. Dentre eles, estão 

métodos que fazem uso de conhecimentos de outras áreas como, por exemplo, a Química Medicinal 

Inorgânica (BERALDO, 2005). Neste contexto, este artigo objetivou abordar a integração desta área para 

auxiliar o tratamento oncológico, a partir de uma pesquisa bibliográfica realizada na disciplina de 

Pesquisa do Curso de Química Bacharelado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a revisão bibliográfica, foram utilizadas as plataformas Portal de Periódicos CAPES e ScienceDirect. 

Após leituras prévias, realizou-se a busca de trabalhos científicos no período compreendido entre os 

anos de 2000 a 2020, bem como apenas aqueles que tenham sido revisados por pares. Os termos 

admitidos, em língua inglesa, para dar início a pesquisa foram: nanomedicine, cancer, treatment e metal 

ions. No final, 11 artigos foram selecionados para compor a referida revisão. A ampliação de novos 

métodos de tratamentos é de extrema importância para uma melhor assistência ao paciente. 
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Compostos inorgânicos adentraram no campo médico na década de 1960, com a descoberta da cis-

dicloroplatina (II), ou simplesmente, cisplatina. Assim, Química Medicinal se ramificou em uma nova 

direção: a Química Inorgânica Medicinal, a qual tem como cerne o design de novos fármacos contendo 

compostos de coordenação ou íons de metais isolados, os quais virão a ter uma função dentro do 

organismo. 

As funções desempenhadas por estes complexos são variadas, sendo as maiores “como componentes 

de agentes de diagnóstico e de terapia (metalofármacos) para estudar e tratar uma variedade de 

doenças e desordens metabólicas” (SANTOS, 2014, p. 23). Os trabalhos avaliados apresentam diversas 

aplicações de compostos metálicos utilizados em tratamentos médicos no corpo humano, tais como: 

agentes de quelação, inibidores de metaloenzimas, matalofármacos, antibacterianos, antidepressivos, 

antitumorais e íons de metais associados a nanopartículas. Dentre esses, os dois últimos são principais 

responsáveis pelo tratamento contra o desenvolvimento dos tumores no organismo.  

Com a grande utilização da cisplatina, bem como da carboplatina e da oxaliplatina, os compostos de 

platina começaram a apresentar resistência ao tratamento, bem como de toxicidade por parte da 

ingestão de íons platina no organismo. Diante disso, outros íons de metais passaram a ser pesquisados 

e empregados no tratamento oncológico, realizando um trabalho complementar ao da platina ou 

mesmo substituindo-a. Entre os íons em estudo, encontram-se ródio, ouro, rutênio, arsênio, antimônio, 

bismuto, ferro, titânio, vanádio, gálio, nióbio e molibdênio. Complexos de rutênio têm sido estudados 

para o combate ao câncer, em especial melanoma de mama e pulmão, onde o íon metálico se associa a 

compostos benzoicos. Também, há o NAMI-A, utilizado contra as metástases do tumor, podendo ser 

utilizado tanto no tratamento como na prevenção. Já o gálio, apresenta um mecanismo de ação similar 

à cisplatina, uma vez que inibe a síntese do DNA, agindo, porém, por meio da proteína transferrina. 

Outro metal com ligação com a transferrina é o titânio com o composto dicloreto de titanoceno, 

utilizado principalmente para tumores gastrointestinais e mamários. No que se refere a íons metálicos, 

há diversas pesquisas envolvendo a utilização de íons de metais nobres fazendo menção a suas 

propriedades e as possibilidades de empregá-las em nanoescala. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

De acordo com as leituras realizadas, a interação da Medicina com outras áreas, como a da Química 

Inorgânica, pode representar um enorme avanço, provindo em linhas de pesquisa inovadoras. Os 

resultados obtidos a utilização dos compostos apresentados demonstram a eficácia da integração de 

conhecimento das duas áreas, aparentemente distintas, na busca por uma melhor resposta ao 

tratamento médico.    

 

REFERÊNCIAS: 

BERALDO, H. Contribuições da Química Inorgânica para a Química Medicinal. Cadernos Temáticos de 

Química Nova Na Escola, n. 6, p. 4-6, jul. 2005.  
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CEPAS, T. Gastos Federais em Oncologia. 2018. Observatório de Oncologia. 01 jan. 2018. Disponível em: 

https://observatoriodeoncologia.com.br/gastos-federais-em-oncologia/. Acesso em: 07 ago. 2020. 

INCA. ABC do Câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. 5. ed. rev. atual. ampl. Rio de 

Janeiro: INCA, 2019. 

SANTOS, A. Íons Metálicos em Medicina: Do Diagnóstico à Terapia. Research Gate, p. 23-32, jan/mar. 

2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: COMO OS TUTORIAS PRODUZIDOS EM VÍDEOS 

PODEM AJUDAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taís Montelli dos Santos  

COAUTORES: Luisa Noschang 

ORIENTADOR: Maria de Fatima Baptista Betencourt e Vanessa Dilda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Nos últimos meses todo o mundo tem trabalhado muito para conter o aumento de pessoas com a Covid-

19. Muitas medidas foram tomadas para evitar a propagação da doença. A suspensão das aulas foi uma 

medida importante para colaborar no isolamento social. No entanto, a necessidade de manter os 

estudantes ativos, mesmo não estando na escola, fez com que os professores precisassem utilizar 

plataformas e ambientes virtuais de ensino com as quais não estavam acostumados. Essa situação 

trouxe várias inseguranças aos professores como, por exemplo, dar aula on-line, gravar vídeos, preparar 

materiais que possam ser compartilhados com os alunos, entre outros. O projeto de extensão Formação 

Continuada de Professores de Matemática buscou se adaptar a essa nova realidade e auxiliar os 

professores a enfrentar esse desafio. Uma das atividades desenvolvidas foi a produção de um tutorial 

mostrando como salvar, enviar e visualizar documentos produzidos no Microsoft Word em que constam 

expressões e equações  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Universidade de Passo Fundo busca, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, a formação 

integral dos seus acadêmicos oferecendo a possibilidade de se tornarem efetivos protagonistas de ações 

nas comunidades. Nesse contexto está o projeto Formação Continuada de Professores de Matemática, 

vinculado ao Programa Integração da Universidade com a Educação Básica.  O projeto proporciona aos 
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acadêmicos a oportunidade de vivenciar o contexto do ensino de Matemática, a rotina docente e o 

desenvolvimento de competências para ensinar, em contato direto com professores e estudantes das 

escolas. Isto é, procura aproximar a formação de professores da profissão docente. Além disso, objetiva 

oferecer apoio pedagógico aos professores de Matemática da educação básica, proporcionando 

momentos de aprendizado e troca de experiências, além da reflexão sobre suas práticas pedagógicas 

com vistas a aprimorá-las. 

Com o advento da pandemia da Covid-19 houve a necessidade de uma adequação das ações do projeto 

para atender essa nova demanda. Os encontros semanais passaram a ser desenvolvidos pelo Google 

Meet, com a participação dos bolsistas e professores extensionistas e de professores que atuam na 

educação básica. Nesse novo contexto educacional muitos professores foram pegos de surpresa tendo 

que, de uma hora para a outra, aprender a usar ferramentas e materiais que não eram do seu uso 

cotidiano, reelaborando suas aulas e revendo suas práticas.  A pedido dos professores das escolas foram 

confeccionados vídeos para auxiliá-los nas suas dificuldades diante das novas tecnologias. 

Uma das ferramentas disponibilizadas aos professores para a implantação das aulas remotas foi o 

Google Sala de Aula. Assim, o projeto buscou auxiliar os professores de Matemática no uso dessa nova 

ferramenta de trabalho. Uma das atividades realizadas foi a produção de um tutorial que possibilita 

salvar, como imagem, materiais produzidos pelos professores em documentos do Word em que fazem 

uso do editor Equação. Equações, fórmulas escritas usando o editor Equação, não aparecem nos 

documentos enviados para os alunos na ferramenta Google Sala de Aula. O vídeo desenvolvido 

demonstra como salvar e postar atividades no ambiente do Google Sala de Aula e como o estudante vê 

a atividade postada. Para produzir o vídeo foi utilizado o programa OBS Studio, ferramenta projetada 

para capturar, compor, codificar, gravar e transmitir conteúdo de vídeo de maneira eficiente. A 

ferramenta exige webcam e microfone para que se possa gravar os vídeos. O software é de fácil 

manuseio e configuração simples.  

O vídeo foi muito bem recebido pelos professores que puderam assistir e replicar na sua prática, 

verificando a sua eficácia nas atividades postadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os tutoriais gravados em vídeos se tornaram um importante aliado dos professores no contexto da 

pandemia da Covid-19, pois auxiliaram nas suas dúvidas e dificuldades. Além disso, proporcionam aos 

acadêmicos um grande aprendizado na utilização das novas tecnologias incorporadas às rotinas 

pedagógicas da Educação Básica.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRUSSO, Marcos José. Gravando videoaulas com o OBS Studio. Disponível em: 

<https://youtu.be/4xHkNo5eupk> . Acesso em 15 jul. 2020. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
1

7
9

 

LUDVIG, Israel Rafael; SCHEIN, Zenar Pedro. Informática: uma ferramenta para a Educação Matemática. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM OLHAR SOBRE A FEIRA DE CIÊNCIAS DA UPF NA 

PESPECTIVA DE UMA NOVA MODULAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victor Hugo Fernandes Bonamigo  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rejane Padilha Quedi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Feira de Ciências da Universidade de Passo Fundo (UPF) é uma atividade que pretende aproximar a 

universidade da escola e da comunidade, proporcionando aos estudantes a oportunidade de mostrar, 

por meio de trabalhos de investigação, sua originalidade e criatividade, o raciocínio lógico e a 

capacidade de pesquisa, visando sua autonomia intelectual. Há dezesseis anos, sem falhas, a feira de 

ciências acontece regularmente. Os estudantes se organizam na escola sob orientação de um professor 

para organizar a pesquisa. No ano de 2020 o vírus SARS-CoV-2 comprometeu a organização da feira, em 

decorrência da orientação em manter o distanciamento social para conter a proliferação deste vírus. 

Assim, o presente trabalho propõe fazer um comparativo entre as regulamentações da Feira de Ciências 

da UPF com outras feiras de ciências, que ocorrem de forma online, para sugerir possíveis mudanças no 

atual regulamento, fazendo assim com que esta feira possa ser realizada completamente de forma 

virtual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O artigo 207 da constituição brasileira de 1988 assenta que “as universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Portanto, essas funções devem ser tratadas de 

igual forma pelas instituições de ensino superior, caso contrário, descumprirão com a lei. Com isto, 
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notamos a importância da extensão, principalmente neste momento de pandemia. Serrão (2020) afirma 

que “não se pode deixar de atender a demanda crescente de uma sociedade que, mais do que nunca, 

carece da prestação de determinados serviços e atendimento em muitos setores, sem deixar de cuidar 

com as medidas básicas de profilaxia a fim de evitar a disseminação da COVID-19.” Assim, a presente 

trabalho tem por objetivo apresentar um comparativo entre o atual regulamento da Feira de Ciências 

da Universidade de Passo Fundo, que trata de todas as regras desde a inscrição dos participantes até a 

análise dos projetos e premiações, comparando-o com regulamentos externos, de feiras de ciências que 

já acontecem no formato virtual, para que assim seja possível fazer as devidas alterações de forma 

precisa. A primeira adversidade é abordada na alínea B do parágrafo único referente ao artigo décimo 

quinto, que torna obrigatória a avaliação presencial dos trabalhos classificados. A medida proposta 

pretende substituir esta alínea, apenas durante o momento de pandemia, fazendo com que a avaliação 

dos trabalhos classificados possa ser feita de forma virtual. A segunda inovação vem do artigo décimo 

primeiro, inciso I. Esse artigo e inciso propõe que cabe a cada escola, com trabalhos classificados, 

providenciar transporte para esses integrantes do grupo. O projeto propõe a extinção do inciso citado, 

para o ano de 2020, sendo que este não se faz necessário durante o momento de pandemia, onde as 

aglomerações de pessoas são completamente restringidas. Ao analisar regulamentos de outras Feiras 

(online) surge o terceiro adendo, pois nota-se que normalmente é requerido um resumo sobre o projeto 

de cada grupo durante a inscrição, algo que a Feira de Ciências da UPF é solicitado o projeto e um vídeo 

para a primeira avaliação. Pode-se perceber que o que é solicitado na Feira de Ciências da UPF é mais 

abrangente, facilitando a questão da avaliação técnica. Por fim, nota-se que com os trabalhos 

classificados sendo apresentados no formato virtual, se faz necessário que os grupos com estes projetos 

enviem à Feira de Ciências autorizações de imagem e de participação no intuito de evitar futuros 

problemas, sabendo que muitos dos integrantes dos grupos são menores de idade, o que acarreta uma 

autorização por parte dos seus responsáveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nesse sentido, nota-se que a feira de ciências pode acontecer no formato virtual durante esse momento 

de pandemia, com mudanças de regulamento necessárias, porém razoavelmente fáceis de 

implementar. Portanto, as mudanças propostas surgem no sentido de prosseguir com a aproximação 

dos estudantes de escolas para com a Universidade, além da contínua formação de aspirantes a ciência. 

 

REFERÊNCIAS: 

SERRÃO, Andréa Cristina Pereira. Em Tempos de Exceção como Fazer Extensão? Reflexões sobre a 

Prática da Extensão Universitária no Combate à COVID-19. Revista Práticas em Extensão, Maranhão, v. 

4, n. 1, p. 47-49, 20 jun. 2020. Disponível em: 

http://ppg.revistas.uema.br/index.php/praticasemextesao/article/view/2223. Acesso em: 11 ago. 

2020. 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Diário Oficial da União. República Federativa do Brasil – 

Imprensa Nacional. Brasília, DF, 26 jun. 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SÍNDROME BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Adoniran Josué de Carvalho Avelino 

COAUTORES: Elizabeth Alves 

ORIENTADOR: Profª. Dra. Silvana Alba Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

O presente estudo busca dissertar acerca do  período de pandemia e como os profissionais da saúde 

entram na linha de frente no combate do vírus, COVID-19 colocando em xeque não só sua integridade 

física, mas também psicológica. Objetivando  realizar  um panorama histórico e o progresso da Síndrome 

de Burnout (SB), o trabalho também procura evidenciar que no momento de enfrentamento, stress e 

angústia se tornam presentes e podem desencadear a SB  quando associados a variáveis anteriores ao 

da pandemia. A partir de atitudes preventivas que vêm desde a formação desses profissionais, a 

responsabilidade da instituição e o papel do psicólogo nesse campo. Foram utilizados artigos 

acadêmicos das áreas de medicina, enfermagem e psicologia de países como Portugal e Brasil para uma 

compreensão mais abrangente sobre o que é a Síndrome de Burnout e os fatores que a precedem.  

A síndrome Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional foi descrita pela primeira vez pelo 

Psicanalista Herbert J. Freudenberger no âmbito da psicologia em 1970. O psicólogo identificou em seu 

consultório com paciente e colegas  profissionais; queixas (de perda de interesse em seu trabalho, 

fadiga, frustração constante), sintomas físicos ( dor de cabeça e problemas digestivos) e psicológicos 

(oscilação de humor, dificuldade de concentração, distúrbios de sono). Notou-se que os sintomas eram 

semelhantes entre eles, e a partir de então denominou de Síndrome Burnout, referindo como um 

estado de esgotamento mental e ou física desencadeado pela rotina de trabalho do sujeito. Maslach, et 

al (2001) definiram Burnout como uma síndrome psicossocial surgida como uma resposta crônica dos 

indivíduos a estressores interpessoais no trabalho. 18F

19 De acordo com FIGUEIRAS e HIPPERTS 2002 (apud 

Sousa, 2013), indicam que a síndrome do estresse é responsável por 70% das consultas a médicos e 

(BERNIK 1997 apud Sousa, 2013) afirma que sua incidência tem aumentado a cada ano.  

                                                            
19 A narrativa como proposta metodológica para o estudo do Burnout 
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O profissional acaba restringindo seus próprios sentimentos e angústias para conseguir trabalhar, sendo 

uma rotina diária essas pressões que se perduram por tempo demasiadamente longo, levando o sujeito 

a não conseguir lidar com seus próprios sentimentos,  gerando um esgotamento psíquico  internamente 

e externamente, causando sintomas e estresse crônico. Os sintomas variam desde sofrimento 

psicológicos, sofrimentos físicos e nervosismo, iniciando geralmente com pouco danos e conforme o 

tempo decorrido, evoluindo para sintomas mais graves. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde, 

têm demonstrado preocupação com a integridade física e mental dos profissionais da saúde, afinal, no 

momento atual de  pandemia esses indivíduos  passam estarem mais  expostos a alta probabilidade de 

contágio, sobrecarregados em serviço, carga horária excessiva, estresse contínuo, entre outros, fazendo 

com que a intensificação das variáveis  tornem  os profissionais mais  vulneráveis aos efeitos da SB. 

De acordo com Vandenberghe & Huberman (1999 apud Dutra-Thomé, et al, 2014), as profissões mais 

vulneráveis ao surgimento da SB são aquelas que estão constantemente em contato com público 

(profissionais de saúde, professores, policiais, entre outros), possuindo uma relação intensamente 

emocional, atenção direta e constante. Segundo Kleinubing, et al. (2013, p. 335, apud Silva, et al., 2015.) 

os aspectos psicossociais são os principais desencadeantes de estresse no ambiente de trabalho, dentre 

eles os aspectos estão relacionado ao sistema de trabalho, organização, relações interpessoais, 

administração. 

Os profissionais de saúde mais indicados para a avaliação desse paciente, qual grau se encontra e o 

melhor tratamento seriam uma equipe multidisciplinar  formada por psicólogos, psiquiatras e 

neurologistas,levando a um diagnóstico mais completo e amplo. Nesse momento também a família 

desempenha um papel primordial nesse diagnóstico, constatando os sintomas e o período de 

aparecimento dos mesmos, haja vista que muitas vezes o paciente acaba negligenciando os sintomas, 

supondo a pequena gravidade, o que acaba intensificando mais o dano. O tratamento geralmente fica 

a cargo da psicoterapia, porém, em casos específicos a utilização de medicamento torna-se necessária, 

após o diagnóstico é necessário mudanças principalmente na rotina do trabalho, a incrementação de 

atividades físicas - fator que auxilia na redução dos sintomas e diminui estresse, acrescentar rotinas de 

lazer com família e amigos também auxilia na diminuição. 

São necessárias medidas preventivas desde a iniciação ao meio acadêmico do estudante, matérias 

relacionadas a morte, formas de lidar com situações sob estresse, acompanhamento psicológico. Torres 

et.al (2019), salienta a necessidade dos gestores das instituições estarem atentos a saúde e bem estar 

destes profissionais bem como estimular a promoção da saúde mental, através de profissionais da saúde 

ocupacional. O psicólogo como o agente da saúde mental por sua vez tem a oportunidade de trabalhar 

sensibilização desses profissionais, bem como dar a eles lugar de fala e um ambiente propício e 

acolhedor para ouvir suas demandas, levando muitas vezes até mesmo um encaminhamento a 

profissionais para investigação de necessidades trazidas. Tratar também a forma com que esse trabalho 

é encarado se torna muito importante, Faria et.al (2019)  também enfatiza a necessidade do funcionário 

encontrar ‘felicidade’ em seu local de trabalho e com o senso de propósito de cuidar de outras pessoas, 
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também cuidar de si, um outro assunto que também pode ser muito bem desenvolvido em grupos de 

apoio. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IRRELEVÂNCIA CONFERIDA A AMEAÇA E A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Aline Sostizzo da Silva.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Karen Beltrame Becker Fritz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A violência doméstica tem aumentado progressivamente nos últimos anos e é um problema de cunho 

social que afeta a vida milhares de pessoas pelo mundo. Através da Lei Maria da Penha 11.340 de 7 de 

agosto de 2006, promove-se a proteção e amparo aos direitos das mulheres. Este trabalho busca 

comprovar a irrelevância conferida ao tipo de vítima em suas diversas etnias, classes e gêneros 

mostrando a existência ou não da recorrência no fato gerador.  

O objetivo geral  deste trabalho é a análise minuciosa da problemática envolvendo violência contra a 

mulher nos seus aspectos sociais e jurídicos, através da Lei 11.340. Os objetivos específicos buscam 

comprrender e traçar caminhos para as soluções: a identificação dos tipos de violência contra a mulher, 

o entendimento da Lei da Maria da Penha e o relato dos aspectos sociais e jurídicos. Este trabalho 

contempla uma pesquisa de campo, através de dados coletados pelo programa Projur Mulher e 

Diversidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Breve histórico e aspectos legais da Lei Maria da Penha  

Maria da Penha foi casada com o colombiano Marco, que após a conquista da cidadania brasileira, 

tornou-se agressivo e com temperamento explosivocom a esposa e filhas. Sofreu dupla tentativa de 

feminicídio pelo companheiro e ficou paraplégica, além da violência física sofria também violência 

emocional. 
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O agressor passou por dois julgamentos e nas duas ocasiões a sentença não foi cumprida sob o 

argumento de irregularidades processuais. 

Maria da Penha mesmo fragilizada e abalada não deixou de lutar, no ano de 1998 denunciou seu caso 

para a Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados (CIDH/OEA). Mesmo 

diante de toda violência e violação dos Direitos Humanos o Estado continuou omisso, não vindo a 

interferir em qualquer fase do processo.  

A Lei Maria da Penha, batizada com esse nome pelo reconhecimento da luta contra as violações dos 

Direitos Humanos das Mulheres, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, lei 11.340 

Conceito de Violência. 

A violência intrafamiliar pode se manifestar de diversas formas e grau de severidade sendo o homicídio 

o grau mais extremo da manifestação da violência. (Ministério da Saúde, Violência Intrafamiliar: 

Orientações para Prática em Serviço (BRASIL, 2001). A violência caracteriza-se como uma questão social 

grave e delicada, presente tanto nos países desenvolvidos, como nos países subdesenvolvidos 

Violência Física 

Qualquer conduta que ofenda a dignidade física, corporal e a saúde da mulher, tomando forma quando 

o homem esbofeteia, belisca, morde, dá socos, pontapés, espanca, tortura, maltratam, esfaqueia 

alvejada a tiros e até mesmo mata a mulher.  (BRASIL, 2001). 

Violência Psicológica 

Conduta com a finalidade de causar danos emocionais, diminuir a autoestima, degradando e 

controlando suas ações, são agressões verbais que aterrorizam e humilham a vítima restringindo a 

liberdade ocorrendo o isolamento social da vítima. (Brasil, 2006). (Maria da Penha,2012). 

Violência Sexual 

Ação a qual uma pessoa tem relação de poder força física coerção e intimidação psicológica, obrigando 

outra a pratica do ato sexual contra sua vontade. 

Violência Patrimonial 

Conduta configurada pela retenção, subtração, destruição dos objetos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores, controlando o dinheiro deixando de pagar pensão alimentícia, extorsão, 

causando danos propositais a vítima. (Maria da Penha, 2012). 

Violência Mora 

Conduta que advém da calunia, difamação e injuria. 

O ciclo de violência 

Primeira fase caracterizada como a acumulação da tensão. Segunda fase a da explosão. Terceira fase de 

reconciliação conhecida como “Lua de Mel”;. 
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DESIGUALDADE DE GÊNERO E VIOLÊNCIA 

Mas como foco deste trabalho, a questão do gênero feminino na sociedade é destaque, pois ainda 

percebemos que a atuação da mulher em diferentes esferas e seu desempenho em realização de 

atividades sofre a repressão e a discriminação por parte do que se refere o “machismo”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa ainda está em fase de levantamento de dados e posteriormente serão analisados. Também 

terá a coleta de informações para a elaboração de gráficos, tabelas e comparativos. 

 

REFERÊNCIAS: 

Nesta seção devBRASIL. Lei Maria da Penha e Legislação Correlata. – Brasília : Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011. 

Enfrentando a Violência contra a Mulher – Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

2005.  

Ministério da Saúde, Violência Intrafamiliar: Orientações para Prática em Serviço (BRASIL, 2001). 

BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

HARAWAY, Donna. Gênero para um dicionário marxista. Cadernos Pagu, Campinas, n.22, p. 2. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 ( x ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DO DIREITO SISTÊMICO E DAS CONSTELAÇÕES 

FAMILIARES NO ACESSO DO JURISDICIONADO À JUSTIÇA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Júlia Antunes Bolis 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Linara da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

A constelação familiar, a qual consiste em uma análise da realidade humana que busca a identificação 

e a resolução de conflitos, foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. O juiz brasileiro Sami Storch 

originou a expressão Direito Sistêmico a partir de seu conhecimento sobre o método Hellinger, e 

começou a fazer uso desta técnica aplicada ao direito em processos nos quais o julgamento competia a 

ele. O princípio do acesso à justiça certifica ao povo a viabilidade de acesso ao Poder Judiciário, 

possibilitando que todos os habitantes sejam capazes de pleitear seus direitos.  

Dessa forma, essa pesquisa busca observar como o Direito Sistêmico e as constelações familiares podem 

contribuir para a materialização do princípio do acesso à justiça, coadjuvando com a sentença proferida, 

de modo a solucionar o conflito verdadeiramente entre as partes, facilitando a convivência.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Em consequência de sua vagareza e carência de eficiência, o Poder Judiciário brasileiro se encontra em 

declínio na atualidade. Frente a isso, há a urgência da implementação de medidas alternativas de 

solução de conflitos. 
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Assim, o Direito Sistêmico, termo criado pelo Juiz Sami Storch, com base no método Hellinger de 

Constelações Familiares, é um viés que permite um olhar mais profundo acerca do conflito, 

possibilitando às partes enxergarem a raiz do litígio. Essa técnica pode ser empregada de forma 

extrajudicial ou concomitantemente com as sentenças, no pré e pós processual, auxiliando a solver a 

pendência além da lide processualizada, promovendo um bom convívio entre as partes e efetivando o 

acesso à justiça (DIAS; DE ANDRADE CORREA, 2020, p.4). 

Resta comprovado que somente os autos de um processo não exibem com clareza a origem do conflito 

estabelecido pelos litigantes, o que pode induzir o magistrado a prolatar uma sentença considerada 

injusta pelas partes. Logo, pode-se dizer que a abordagem sistêmica é mais benéfica para os atingidos 

do que a solução judicial, visto que busca trazer uma maior consciência às partes acerca da raiz do 

conflito, além de ser breve e mais barata.  

O Direito Sistêmico e as constelações sistêmicas podem ser aproveitados em várias esferas do Direito, 

considerando que o maior número de controvérsias trazidas à esfera jurídica demonstra matérias 

sistêmicas ocultas. Essas questões podem ser expostas e analisadas por intervenção dessa abordagem, 

buscando a regularização do sistema como um todo. Finalmente, uma vez dirimido o conflito, este não 

retorna novamente como reivindicação jurídica, não sendo mais processo aguardando apreciação no 

aparato judiciário (CÉSPEDES, 2017, p. 39). 

Com isso, torna-se possível vislumbrar os benefícios da Constelação Familiar e da abordagem sistêmica 

no Judiciário e na sociedade, de forma que, sendo solvido o problema que deu origem a raiz do conflito, 

o princípio da inafastabilidade da jurisdição surte seus efeitos práticos e as partes ficarão satisfeitas, 

não retornando a buscar a tutela jurisdicional para uma nova decisão. Consequentemente, os processos 

estão sendo olhados sob uma ótica mais humanizada e o número de acordos vem crescendo, 

concretizando o preceituado pelo princípio da economia processual.  

O Direito Sistêmico, portanto, corresponde a uma ferramenta que, além de oportunizar o acesso à 

justiça ao povo, levando em conta qualquer desigualdade social, contribui para auxiliar o Poder 

Judiciário a trazer soluções mais eficazes para o conflito. A abordagem sistêmica pode ser exercida das 

mais diversas maneiras, também por intermédio das constelações familiares sistêmicas, objetivando o 

restabelecimento das relações desfeitas pelo conflito e o autoconhecimento das partes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A constelação familiar e o Direito Sistêmico buscam trabalhar o conflito para permitir que as partes 

encontrem uma solução, visando a restauração do sistema familiar. Dessa maneira, a perspectiva 

sistêmica auxilia o Poder Judiciário a encontrar soluções eficazes para o conflito, contribui para a 

economia processual e efetiva o princípio do acesso à justiça. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 

ACAMPAMENTO DA CRIANÇA COM DIABETES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Haas da Costa  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Monica Krahl 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Trata-se de um relato de experiência sobre a participação no projeto de extensão acampamento da 

criança com diabetes, o qual faço parte como voluntário desde o ano de 2018. O projeto proporciona 

que crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1 (DM1) juntamente com sua família participem de 

atividades lúdicas acerca da patologia, trabalhem com aceitação da condição e seus desafios diários. 

Além do acampamento que anualmente ocorre no mês de novembro, os participantes devem participar 

dos encontros de família oferecidos trimestralmente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Participar de um projeto de extensão é de extrema importancia para formação acadêmica, onde o aluno 

consegue associar a teoria aprendida em sala de aula a situções reais vivenciadas na comunidade, o que 

se da por construir uma visão ampla sobre a realidade da qual futuramente vai estar inseido. Segundo 

Silva et al,. (2017, p. 7) é através da extensão que se torma possível articular ensino e pesquisa para 

descobrir novas práticas de cuidado focadas na técnica aprendida, ética e compromisso social com a 

interação do aluno com a comunidade. Assim, a experiência na extensão torna-se rica pois o acadêmico 

passa a aprender com o principal cliente, que são as pessoas presentes na comunidade.  

A participação no projeto ocorre por meio do envolvimento em reuniões semanais feitas para planejar 

com antecedência os encontros de família, oficinas e o acampamento pois contamos com a colaboração 

de profissionais convidados para ministrar as oficinas oferecidas. A equipe de extensionistas abrange 
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diversas áreas como, por exemplo, medicina, enfermagem, direito, farmácia, que possibilita uma 

interação multiprofissional diferente da vista em sala de aula e faz com que o conhecimento adquirido 

seja muito rico e diverso. No decorrer das atividades somos responsáveis por organizar e orientar as 

famílias quanto a diversos temas e assuntos, assim colocando nosso conhecimento adquirido na sala de 

aula em prática juntamente com os demais extensionistas. 

Excepcionalmente no ano de 2020 devido a pandemia de COVID-19 todas as atividades que ocorriam 

de forma presencial passaram ocorrer de forma remota, sendo um grande desafio para os 

extensionistas pensar em estratégias inovadoras, para que mesmo distantes as atividades sejam 

proveitosas. Em busca continuar oferecendo conteúdos e oficinas aos participantes optamos por dar 

continuidade a nossas reuniões semanais e assim realizar o primeiro encontro virtual do projeto, que 

foi denominado VirtuaLino. Com o sucesso do evento e aprovação dos participantes estamos 

trabalhando para desenvolver encontros posteriores e até mesmo o acampamento de forma 

remota.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sem dúvidas a participação no projeto é de extrema importância para minha formação acadêmica, o 

fato do projeto ser multiprofissional o torna muito rico em conhecimento e experiências diversas. 

Espero continuar fazendo parte desta equipe para que juntos possamos entregar cada vez mais 

conhecimento e trabalhar na  aceitação da doença para as crianças e famílias participantes.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CINEMA E EDUCAÇÃO: PARA ALÉM DA COLONIALIDADE DO 

SABER 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Colbalchini.  

COAUTORES: Suzane Sulenta 

ORIENTADOR: Valdemir Debastiani. 

UNIVERSIDADE: Universidade do Contestado. 

 

INTRODUÇÃO: 

No atual contexto pandêmico, a utilização de materiais audiovisuais, especialmente os filmes de cinema, 

vem crescendo em meio à docência universitária com o intuito de abordar temáticas importantes de 

maneira lúdica e atrativa. O cinema é visto por Duarte (2002) como uma linguagem que parte de um 

contexto histórico-cultural onde há produção de saberes, identidades e cosmovisões. Sendo assim, os 

filmes trazem para a educação a possibilidade de trânsito entre diferentes campos sociais. Contudo, 

percebe-se que há preferência por produções estrangeiras em detrimento às nacionais, o que ocasiona 

a perda da proximidade com realidades brasileiras, instância primeira em que se dá a contribuição do 

conhecimento universitário nacional. Nessa problemática, buscou-se proceder uma análise dos filmes 

abordados em uma turma de psicologia da Universidade do Contestado no semestre 1/2020, com o 

objetivo de avaliar a existência de diálogo crítico-reflexivo com as realidades vivenciadas no Brasil.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a realização do trabalho, foram listados os filmes sobre os quais se desenvolveram atividades 

acadêmicas em uma turma de Psicologia na Universidade do Contestado durante o primeiro semestre 

de 2020. A coleta dos dados deu-se em forma de questionamento direto aos alunos matriculados na 

referida turma. De um total de sete filmes trabalhados no semestre, verificou-se a predominância de 

filmes estrangeiros (71%), especialmente norte-americanos (57%), em detrimento dos nacionais (28%). 

De acordo com Walter Mignolo, a colonialidade do saber se manifesta na medida em que há uma 

hierarquia epistêmica que privilegia o conhecimento e a cosmologia ocidentais, invisibilizando as 
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produções não-ocidentais (MIGNOLO, 2017); nesse caso, brasileiras. Dentro do cinema, a 

conscientização desse processo culminou com o surgimento do Cinema Novo, em 1960, que 

intencionava expressar uma cultura nacional autêntica em vistas da conscientização da miséria e da 

representação da realidade brasileira, conforme explicitado no manifesto Eztétyka da fome de Glauber 

Rocha (2004). Da mesma forma em que nos anos 1960 era explorado o potencial conscientizador e 

transformador do cinema, também era evidenciado, através dos métodos inovadores de ensino de 

Paulo Freire (2016), o poder libertador da educação. A partir da obra Pedagogia do Oprimido, o 

educador expande o conceito de educar, dando destaque às significações socialmente construídas pelos 

povos, usando da palavra como meio de assumir subjetividades, vivências, lutas e histórias, a fim de 

transformar a realidade das pessoas. Nesse mesmo sentido, o cinema, constituído de significado cultural 

e gerado a partir dos mitos, crenças, valores e práticas sociais que dependem do contexto em que é 

visto ou produzido, traz uma série de convenções e representações (de masculinidade, de feminilidade, 

de infância, de etnia, de misticismo, padrões sociais). Assim, se configura como uma possibilidade de 

contribuir e fomentar debates que estimulem o pensamento crítico-reflexivo em sala de aula. Em 

Cinema & Educação, Duarte (2002) afirma que todo indivíduo, ao entrar em contato com o cinema, 

desenvolve o que Pierre Bourdieu (1979) chamou de “competência para ver”, ou seja, analisar, 

compreender e admirar qualquer história transmitida em linguagem cinematográfica. Ao assumir que 

muitas das concepções veiculadas em nossa cultura têm como referência significados que emergem das 

relações construídas tanto entre alunos e professores quanto entre espectadores e filmes, Duarte 

(2002) aponta o caráter extremamente educativo do cinema, à medida que vão se estabelecendo 

conexões entre as diferentes realidades, os currículos das salas de aula e o cinema. Dessa forma, 

levando em conta os aspectos pedagógicos associados ao cinema, ao trazer para a sala de aula filmes 

que valorizem o cenário nacional, o aluno e o educador têm a possibilidade de compreender a cultura 

do povo brasileiro e suas nuances, que foram veladas pela colonialidade do saber. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O cinema, unido à educação, traz a possibilidade de conscientização referente aos aspectos sócio-

históricos e políticos da realidade brasileira. À docência no Brasil, faz-se necessária a apropriação desta 

ferramenta em detrimento ao cinema estrangeiro, esteticamente formatado e alienante dos processos 

dialógicos vivenciados no país. 

 

REFERÊNCIAS: 

BOURDIEU, P. La Distinction: critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit, 1979. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MORTE EM TEMPOS DE PANDEMIA: COMO FICAM AS 

DESPEDIDAS? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa dos Santos Scorsatto.  

COAUTORES: Catherine Argenta e Júlia Zeni Pires. 

ORIENTADOR: Maristela Piva. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A morte caracteriza-se como um processo inevitável no desenvolvimento humano e é percebido de 

maneira única por cada indivíduo dentro dos seus costumes. Todavia, esse período traz consigo 

sentimentos diversos, como medo, dor, tristeza e sensação de finitude percebida na partida do outro. 

Dessa maneira, as culturas utilizam de diferentes símbolos e rituais que apaziguam o sentimento de 

perda e tornam a despedida de um ente querido um momento mais reconfortante e reorganizador. Em 

decorrência da pandemia pelo COVID-19 e pela elevada contagiosidade do vírus, os rituais fúnebres 

foram modificados, impedindo que as pessoas pudessem se reunir e se despedir da maneira como de 

costume faziam, alterando o processo de luto dessas famílias. Diante desse cenário, é necessário voltar 

o olhar para os novos processos de luto e suas consequências, visto que a maior dificuldade na 

elaboração da morte pode ocasionar aumento do sofrimento psíquico e dificuldades de projetar o 

futuro. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os rituais fúnebres apresentam-se como forma de comportamento diante da morte em um contexto 

histórico e sociocultural, revelando como uma sociedade está organizada e de que modo simboliza esse 

processo. Abordar os rituais fúnebres é tratar de sofrimento psíquico e das possibilidades de elaboração 

diante da perda por morte, pois, através deles, os sujeitos podem contextualizar a experiência, 

rearranjar seus papéis, dedicar-se ao ente que partiu, fazendo uma justa homenagem e, através do 
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apoio solidário de amigos e familiares, buscar respostas ao momento desorganizador (SOUZA e SOUZA, 

2019).  

A morte, embora condição natural, causa medo. Remete ao desgaste, degradação, desaparecimento, à 

separação inevitável da vida e dos pares. Para a teoria psicanalítica, além da angústia referente à perda 

do objeto, a morte remete à angústia de castração, relativa à limitação e impotência (GONÇALVES, 

2001). Deparar-se com a morte do outro é, também, deparar-se com a própria morte e ter a consciência 

da própria finitude.  

Considerando o exposto, é necessário refletir sobre como fica o processo de luto das pessoas que são 

impedidas de praticarem seus rituais, como está acontecendo durante a pandemia de Coronavírus. 

Tendo em vista as formas de transmissão do vírus, recomendações que modificam o modo como 

velórios e funerais são organizados - dentre elas, o caixão deve permanecer fechado durante todo o 

processo – estão sendo constantemente reforçadas. Inclusive, o Ministério da Saúde orienta o manejo 

correto dos corpos no contexto atual. 

No decorrer da história, a humanidade já vivenciou acontecimentos semelhantes quanto à dificuldade 

de realização dos rituais fúnebres, como durante a epidemia de gripe espanhola, no início do século XX. 

O mundo acompanhava a tragédia, que vitimou entre 20 e 40 milhões de pessoas, com notícias de que 

funerais eram realizados à noite e os parentes eram proibidos de acompanharem o enterro (SOUZA, 

2008). Esta modificação nos rituais, que são referenciais culturais transgeracionais, tornam o luto ainda 

mais penoso, acrescido de outras complicações referentes ao próprio cenário e contexto de uma época 

de crise. 

Todavia é possível e necessário pensar em alternativas aos rituais comumente realizados, por exemplo 

recorrendo à tecnologia. O Facebook oferece a alternativa de transformar o perfil de quem faleceu em 

um memorial virtual, onde parentes e amigos podem compartilhar lembranças e receber conforto. 

Outrossim, é válido prestar homenagens online, com músicas, depoimentos e encontros por vídeo. No 

Pós-pandemia, além de cerimônias íntimas, pode-se planejar um memorial coletivo, como feito no local 

em que ficavam as Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. A psicologia deve ser implicada nesse processo, 

pensando intervenções terapêuticas para com os envolvidos. Desse modo, inaugura-se uma 

possibilidade de encontrar conforto e meios de elaboração, significando essa experiência, aos moldes 

dos rituais fúnebres habituais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo a morte desorganizadora para o psiquismo, os rituais fúnebres buscam contextualizá-la, honrar 

quem se foi, entre outras tantas atribuições simbólicas. Portanto, é viável inferir que quem não 

conseguiu dedicar-se aos seus rituais pode enfrentar um luto mais complicado. Assim, é preciso pensar 

em alternativas criativas para que esses sujeitos consigam encontrar alguma forma de conforto.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SEMANA DA PEDIATRIA: ESTUDOS À DISTÂNCIA EM TEMPOS 

DE PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andreza Crestani  

COAUTORES: Mylena Bruschi, Taíza Turatti, Filipe Maggi,  Caroline Dal Más, Ana Luísa Balestrin, Jalila 
Duarte, Giordana Callegaro, Joelma Mendes, Gabriel Weber, Laura Werle, Victória Schmitz Acco  

ORIENTADOR: Juliana Baraldi  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19, foi necessário encontrar novas 

formas de compartilhar conhecimento. Dessa forma, a Semana da Pediatria foi um projeto desenvolvido 

pela Liga Acadêmica da Saúde da Criança da UPF, totalmente online, que teve como objetivo apresentar 

temas pertinentes e comuns da especialidade pediátrica para os estudantes de todo o país, a fim de 

propiciar um melhor entendimento a cerca dos assuntos abordados. Durante cinco semanas, médicos 

especialistas convidados ministraram aulas online, com duração de aproximadamente uma hora, 

abrangendo conteúdos de grandes áreas comuns à Pediatria - como endocrinologia, cardiologia, 

pneumologia e psiquiatria. As aulas foram ministradas via plataforma online, de modo que os 

estudantes inscritos pudessem interagir com os palestrantes, enviando perguntas e quetionamentos a 

cerca dos assuntos, propiciando um ambiente de aprendizagem completo e eficiente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na tentativa de manter o ensino ativo na Liga de Pediatria com a situação  de pandemia, os ligantes 

organizaram uma aula por semana, totalizando um mês, com diversos assuntos acerca da especialidade. 

A Semana da Pediatria foi realizada por meio da plataforma digital Google Meet, divulgada em uma rede 

social da própria liga, organizada pelos ligantes e pela professora orientadora da liga acadêmica. Foram 
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realizadas ao todo cinco aulas com diferentes temas dentro da pediatria, todos de grande pertinência e 

importância para uma boa formação. 

A aula de abertura no aconteceu no dia 21 de maio de dois mil e vinte, às 20 horas,  foi realizada com o 

professor e doutor Thiago Fritz, endocrinologista, com o tema Diabetes Melitus tipo 1. No dia 28 de 

maio de dois mil e vinte, às 20 horas, foi realizada a segunda aula com o Doutor Tobias Sato, 

cardiologista, sobre a patologia Cardiopatias Congênitas. A terceira aula da Semana de Pediatria 

aconteceu no dia 04 de junho com a Doutora Marcela Lima, neurologista pediátrica, com o tema 

Autismo na Infância. No dia 09 de junho  foi realizada a quarta  aula da Semana de Pediatria, com a 

Doutora Rita de Cassia Nunes, peneumologista pediátrica, com o tema Fibrose Cística. Por fim, no dia 

16 de junho  foi realizada a quinta e última aula da Semana de Pediatria com a Doutora Thiele Geller, 

psiquiatra da infância e adolescência, com o tema TDAH.  

As aulas foram abertas para  alunos  e profissionais da área da saúde  de todo o país, desse modo 

conseguindo abranger um público muito maior que um evento presencial. As aulas foram de grande 

valia tanto para alunos interessados na pediatria, quanto para todos os futuros profissionais 

generalistas, pois os temas das noites de estudo transitaram entre várias áreas da medicina,  como 

cardiologia, endocrinologia, pneumologia e psiquiatria, o que favoreceu uma ampla troca de 

conhecimento entre alunos e professores. Assim, com a soma das aulas e as discussões, percebemos a 

Pediatria como um todo e não separada e locus. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como a plataforma digital favorece que um número maior de indivíduos tenha acesso ao conhecimento, 

a criação da Semana da Pediatria foi uma forma de apresentar conteúdos pertinentes na rotina 

pediátrica de uma forma expositiva na qual os alunos do país inteiro tiveram a possibilidade de 

acompanhar a aulas com boa didática, objetivas e com médicos especialistas. O retorno que a Liga 

Acadêmica teve do participantes foi positiva e mantemos o interesse em realizar novamento o evento 

com novos temas. 

 

REFERÊNCIAS: 

- SILVA, MARIANA PAIVA DAMASCENO; MELO, MARLENE CATARINA DE OLIVEIRA LOPES; MUYLDER, 

CRISTIANA FERNANDES DE. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM FOCO: UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA BRASILEIRA. RAM, Rev. Adm. Mackenzie,  São Paulo ,  v. 16, n. 4, p. 202-230,  Aug.  2015 .   - 

LORENZO, E. M. A Utilização das Redes Sociais na Educação. 3ª ed., Rio de Janeiro, Clube de Autores, 

2013.   

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
2

0
3

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DO JOGO DE TABULEIRO 

“TIPOS DE PODER” PARA UMA AULA DE FILOSOFIA POLÍTICA 

COM O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Angélica Schmitt da Silva.  

COAUTORES: Bruna de Oliveira Bortolini. Cínthia Roso Oliveira. Tatiel Zart. Karine Piaia. Bárbara Nicola 
Zandoná. Paola Potrich. Ângela Bárbara Rossetto. Ana Lucia Kapczynski.  

ORIENTADOR: Bruna de Oliveira Bortolini. Cínthia Roso Oliveira.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O jogo de tabuleiro “Tipos de Poder” resulta de uma experimentação didática desenvolvida no “Projeto 

de Extensão Arché: criação e experimentação filosófica”, vinculado ao curso de Filosofia, da 

Universidade de Passo Fundo. Esse texto divulga e analisa a aplicação do jogo em uma aula de Filosofia, 

na turma do 9º ano do Ensino Fundamental, na Escola de Educação Básica Antônio João Zandoná, da 

cidade de Barra Funda, no Rio Grande do Sul, escola parceira no projeto desde 2017. A atividade 

desenvolvida fundamentou-se no método reflexivo (TROMBETTA; BORTOLINI; KAPCZYNSKI, 2013, p. 7-

15), neste método a criação de referências conceituais surge a partir da problematização do universo 

cultural dos alunos, tomado como referência na elaboração do plano de aula. O trabalho está 

estruturado em três partes: 1. Exposição da metodologia e da didática de intervenção; 2. Relato da 

experiência; 3. Autoavaliação da proposta de filosofar a partir do jogo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O relato da experiência da aula, tem por objetivo destacar o jogo de tabuleiro intitulado: "Os tipos de 

poder". O qual, por sua vez, objetivava explorar o conceito de poder ideológico, poder disciplinar 

(FOUCAULT, M, 2005), poder econômico e soberano, e suas relações com direitos e deveres e idenidade 

de classe. Esse jogo possibilitou que os alunos pudessem vivenciar situações relacionadas às implicações 
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do poder na vida cotidiana, como reivindicar direitos, pagar multas por infrações civis, adquirir bens, 

participar de leilões, cumprir normas, entre outras. Essa experiência com o jogo convidou os estudantes 

a pensar criticamente sobre os diferentes tipos de poderes, sobre como eles funcionam em nossa 

sociedade, como influenciam nossas vidas e qual a função dos deveres em relação aos poderes, para 

isso usou-se um texto da Constituição em Miúdos (BRASIL, 2015), em que algumas crianças explicavam 

a um dos personagens quais eram seus direitos e os seus deveres. A reflexão sobre os poderes 

proporcionada pelo jogo também abriu espaço para a discussão sobre o problema das disparidades das 

classes sociais. Utilizando o método reflexivo, foi possível uma análise conceitual adequada dos temas 

investigados, este método busca diversas abordagens teóricas que possam embasar perspectivas 

diferentes para lidar com os problemas em questão. Por fim, no relato fazemos uma autoavaliação da 

intervenção realizada, ponderando ainda outras possibilidades de produção e experimentação filosófica 

que foram oportunizadas a partir da aplicação da aula na escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que os jogos  se apresentam como opção didática criativa que dialoga com o universo 

cultural dos estudantes, facilita a compreensão dos textos clássicos e mobiliza o raciocínio lógico 

almejado ao filosofar. Percebemos que o “Jogo dos Poderes” foi um recurso eficiente de sensibilização 

dos/as estudantes para a atividade, pois proporcionou a interação entre jogadores/as e introduziu 

questões do cotidiano dos alunos para estimular reflexões filosóficas a respeito do tema da aula. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição em miúdos. Brasília: Senado Federal, Associação Brasileira das Escolas do 

Legislativo e de Contas e Câmara Municipal de Pouso Alegre, 2015. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/514442/001045274_Constituicao_em_miudos

.pdf?sequence=8.  Acesso em: 04 jun. 2020.  

TROMBETTA, G. L. “Nos olhos”: Método e didática no ensino de filosofia. In: TROMBETTA, G. L.; 

BORTOLINI, B. de O.; KAPCZYNSKI, A. L. Filosofia nos olhos: experiências de ensino. Passo Fundo: 

Berthier; Aldeia Sul, 2013. p. 7-15. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EDUCAÇÃO CRÍTICA ACERCA DO CONSUMO DE 

INFORMAÇÕES E SUA REINVENÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

DE COVID-19. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Adelle Dalamaria.  

COAUTORES: Sabrina Tagliari Santos. 

ORIENTADOR: Maria Joana Chiodelli Chaise. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O Projeto de Extensão Observatório de Meios, vinculado à Faculdade de Artes e Comunicação (FAC), 

possui, como principal objetivo, instigar a educação crítica acerca do consumo de informações. As 

atividades desenvolvidas buscam levar esse olhar, em especial, para as escolas estaduais contempladas 

pela 7ª Coordenadoria Regional de Educação. O projeto é coordenado pela professora do curso de 

Jornalismo, Maria Joana Chiodeli Chaise, e conta com duas extensionistas bolsistas e três voluntárias. 

Neste ano de 2020, com o advento da pandemia do novo coronavírus (covid-19), observou-se um 

aumento no uso das tecnologias digitais a fim de suprir as necessidades presenciais de comunicação 

entre os indivíduos. Com isso, o aumento de fake news, especialmente relacionadas à área da saúde, 

também ocorreu. Pensando nisso, as participantes do projeto se adaptaram à nova realidade e 

buscaram combater a desinformação por meios digitais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A internet, juntamente com o avanço da tecnologia e a adesão às redes sociais, oferece aos usuários 

voz ativa e facilita a disseminação de informações falsas, ou distorcidas. Por esse motivo, a 

desinformação se propaga de modo veloz nas plataformas digitais. Diante disso, educar criticamente o 
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maior número de pessoas acerca do conteúdo que consomem, é uma prioridade para o Projeto, e para 

o Jornalismo como um todo. 

É evidente que, no formato fixo tradicional da imprensa, havia uma razoável probabilidade de que aquilo 

que você lia fosse uma versão confiável da verdade, de alguma verdade. No entanto, agora, na era pós-

impressão, voltamos a uma época em que é bastante provável ouvir e acreditar em informações tanto 

certas quanto erradas. Não há mais a solidez do papel para garantir a verossimilhança de uma afirmação 

qualquer. Se é que havia essa garantia. (COSTA, 2018, p. 10) 

Sendo assim, a maneira atual que a sociedade encontrou para se informar, apesar do apelo tecnológico, 

se assemelha à comunicação na Idade Média. As pessoas estão se atualizando sobre os acontecimentos 

se baseando em boatos. E isso se deve, dentre outros fatores, à grande quantidade de informação com 

que os indivíduos são bombardeados diariamente. As agências de checagem de fatos fazem um trabalho 

meticuloso de verificação, porém, é um processo que leva tempo. 

No centro da discussão está a constatação de que identificar fake news ou mensagens de ódio não é 

fácil. Se fosse fácil e programável, um robô resolveria o problema, ou pelo menos boa parte dele. Nem 

mesmo com todo o avanço da inteligência artificial Mark [Zuckerberg] parece confiante que o serviço 

possa ser feito sem ajuda humana. (GENESINI, 2018, p. 50) 

Logo, a maneira mais eficaz de diminuir a propagação de notícias fraudulentas é educando os usuários 

a consumir informação conscientemente. Dentre as recomendações de fontes selecionadas estão: 

atenção às manchetes chamativas; ao uso de adjetivos; à assinatura da matéria; aos especialistas 

citados na reportagem, nomes podem ser inventados; e, caso ainda houver dúvida, não compartilhe. 

No atual contexto de pandemia, em virtude do isolamento social e prezando pela saúde das alunas e da 

coordenadora, o Projeto teve de se reinventar para o formato digital. As reuniões semanais passaram a 

ser via Google Meet e o planejamento passou a ser registrado de maneira remota. O enfoque em 

conteúdos para as redes sociais fomentou a produção de informações disponibilizadas de acordo com 

uma programação de postagens no perfil do projeto no Instagram.  

Diante da impossibilidade da realização dos encontros presenciais nas escolas, foi planejada uma nova 

forma de conexão com os alunos. A solução encontrada foi a criação de uma cartilha desenvolvida de 

forma remota pelas estudantes com conteúdos que, anteriormente, seriam tratados de maneira 

presencial com palestras e debates. A estética da cartilha foi projetada para ser facilmente lida pelo 

celular, a qualquer momento, pelo usuário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Atualmente, com a chegada de um novo vírus e o aumento da circulação de fake news, o Projeto 

Observatório de Meios se torna uma ferramenta de grande relevância para a sociedade, mais 

especificamente, para alunos do Ensino Médio das escolas estaduais de Passo Fundo e região. O 

Jornalismo tem a responsabilidade social de promover reflexão e buscar a verdade, através da cartilha, 

isso será mantido. 
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REFERÊNCIAS: 

COSTA, Caio Túlio. Verdades e mentiras no ecossistema digital. Revista USP, São Paulo, n. 116, p. 7-18, 

fev. 2018. 

GENESINI, Silvio. A pós-verdade é uma notícia falsa. Revista USP, São Paulo, n. 116, p. 45-58, fev. 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 OS DIREITOS REPRODUTIVOS DA MULHER E O ABORTO 

LEGAL: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Brenda Tainá dos Santos Oliveira  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Gabriela Werner Oliveira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A luta pelos direitos da mulher possui uma caminhada a passos lentos ao longo na história. Até o atual 

momento é possível observar a conquista de grandes avanços. Contudo, ainda há muitos progressos a 

serem alcançados. O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar quais são os principais 

impasses ainda existentes no Brasil, para que os direitos reprodutivos das mulheres sejam assegurados 

em caso de aborto legal. De tal forma para que ocorram debates e discussões justas além de possíveis 

soluções prévias sobre tal assunto, é necessário de imediato, identificar quais são os empecilhos 

predominantes no atual contexto do país. Bem como esclarecer com base em dados e fatos, a 

importância do debate e da luta pela conquista dos direitos das mulheres. Trazendo a tona uma 

perspectiva diferente de tal tema, ou seja, distanciar a discussão do âmbito moral e religioso, mas 

encarar a realidade como uma questão pública de saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

É evidente a dificuldade atual em discorrer sobre temas sociais e individuais, principalmente em relação 

em sexo feminino. No entanto, mulheres morrem todos os anos por conta de abortos realizados por 

meio de procedimentos ilegais, além de muitas chegarem bem perto de se tornarem vítimas fatais. 

Meninas são violentadas sexualmente diariamente em todo o país, e quando o estupro gera gravidez, 

as mesmas sofrem represálias, e na maioria das situações são expostas indevidamente, quando 

deveriam ser protegidas. 
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Com base nos dados do Ministério da Saúde, de 2008 a 2017 o SUS gastou cerca de R$ 5OO milhões 

somente com tratamentos e internações referentes a interrupções de gravidez realizadas 

clandestinamente. E em relação aos casos de morte materna, os óbitos em decorrência de abortos mal 

sucedidos ocupa a quarta posição como o mais fatal no país. 

"É necessário que os direitos a saúde, métodos contraceptivos, pré-natal, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, direito ao aborto legal seguro, direito ao planejamento familiar, direito a 

dignidade sexual feminina, entre outros, não sejam subordinados e sim oferecidos com uma visão 

ampla, e livre de quaisquer vícios (CORREA; PETCHESKY, 1996, p.171)".  É importante ressaltar que os 

direitos reprodutivos da mulher são protegidos constitucionalmente por meio dos direitos 

fundamentais individuais como: o direito  à  vida, ao que diz respeito à integridade física, psíquica e 

moral, direito à liberdade, direito à saúde, à segurança pessoal, direito à vida privada e, nos documentos 

mais recentes, a proteção inclusive aos direitos de planejamento familiar da mulher, autonomia 

corporal e aos direitos sexuais e reprodutivos. 

Outro ponto importante a se destacar, é o fato de existirem inúmeros projetos de lei em andamento na 

Câmara dos deputados e no Senado federal, com o intuito principal de travar toda e qualquer 

possibilidade de sobrevir o direito ao aborto legal em todos os casos, inclusive revogar termos que já 

são lícitos previamente em lei. Como é o caso da PL (2893/2019) que erradica o dispositivo que trata do 

aborto em caso de estupro e risco para mulher. E a PL (556/2019) que altera outro dispositivo legal do 

Código Penal, para elevar a pena do crime de aborto provocado por terceiro, com o consentimento da 

gestante, e criar nova causa de aumento de pena.  

Desde a última eleição houve uma renovação significativa tanto na Câmara quanto no Senado, cerca de 

48% e 85% respectivamente, o que se pode observar é que hoje se tem o congresso mais conservador 

da história da democracia brasileira, o que juntamente com o domínio da bancada fundamentalista 

religiosa, explica de certa forma os inúmeros projetos de lei contrários ao aborto.  O ano de 2019 bateu 

recorde na Câmara de deputados, nunca houve tantos projetos de lei como o ano passado, e nunca 

tantos foram contrários a interrupção da gravidez.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É um processo longo até que o Estado consiga assegurar todos os direitos da mulher, todavia os direitos 

reprodutivos tratam-se de direitos humanos fundamentais, e que só podem ser garantidos se a 

sociedade e poderes constituídos conversem entre si de maneira justa e respeitosa. Logo, o maior 

desafio para a garantia de tais direitos, é mudar o âmbito da discussão. As consequências dos abortos 

mal sucedidos vão muito além do debate moral, sempre foram e são uma questão de saúde pública.  

 

REFERÊNCIAS: 

CORRÊA, Sonia; PETCHESKY, Rosalind. Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva feminista. 

Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 6, n. 1-2, p. 147-177, 1996. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Ferreira Piovesan   

COAUTORES: Fernanda Prado 

ORIENTADOR: Silvia Maria Scartazzini  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Brinquedoteca corresponde a um espaço lúdico diferenciado, o qual é estruturado com elementos 

naturais e a grande maioria dos brinquedos são feitos com materiais descartáveis. Esse ambiente recebe 

semanalmente a visitação de crianças das escolas do município de Soledade, bem como realiza 

encontros de formação para normalistas e professoras do curso normal. As formações são pensadas 

através das professoras e estagiárias do curso de Pedagogia da UPF. Assim, este trabalho tem como 

propósito apresentar a brinquedoteca como um espaço de formação para profissionais da educação, 

direcioando um novo olhar para esse ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A brinquedoteca pensada como um lugar de formação ganha um novo sentido para a comunidade fora 

da universidade, como também para as normalistas e professoras que participam desses encontros, 

pois  por meio deste são realizadas reflexões acerca da importância do brincar e do espaço de brincar, 

resultando em um olhar atento e sensível ao ato do brincar. Da mesma forma, a brinquedoteca aborda 

uma ornamentação diferenciada onde pressupõe um ambiente todo produzido com elementos 

naturais, os quais são escolhidos cuidadosamente para representar um novo contexto às crianças que 

visitam esse espaço. Deste modo, a brinquedoteca possibilita que as crianças tenham mais contato com 

a natureza, tornando o ambiente e a visita uma oportunidade de experiência diferenciada, lúdica e 

prazerosa. 

Além disso, nos momentos de formação são realizados diálogos a respeito de como deve ser 

organizados os espaços do brincar diferenciado, valorizando a natureza e novas estruturas. Diante disso, 

são pensadas brincadeiras, práticas e espaços que representem atividades reais às crianças, como por 
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exemplo o hábito dos pais cozinharem na cozinha de casa, assim, as crianças possuem um espaço com 

uma cozinha de materiais descartáveis e concretos onde contam com a oportunidade de  imaginar, 

representar e simbolizar ações reais às quais vivenciam cotidianamente.  Conforme Vygotsky (1998, p. 

137) "a essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo 

da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e situações reais". 

Ainda, na oportunidade de formação são abordados múltiplos conceitos que teorizam o processo do 

brincar na infância, oferecendo um embasamento teórico adequado as diversas ações das crianças em 

suas diferentes fases de desenvolvimento, tal como promove a amplitude dos conhecimentos às 

normalistas. 

De acordo com Pereira (2004, p.10) a brinquedoteca "é um local onde as crianças podem estudar 

brincando, aprender criando, cantar se expressando, ouvir meditando e contar histórias se divertindo, 

descobrindo.... É um lugar para ser feliz, em que o direito de brincar está garantido". 

Desta maneira, a prática do brincar na brinquedoteca assume um importante papel na vida das crianças 

e o objetivo maior nesse ambiente é produzir experiências ricas de interação e aprendizagem, tanto 

para as crianças como para as visitantes nas formações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta forma, a brinquedoteca voltada também para/como um espaço de formação para o curso normal, 

possibilita ajudar as normalistas a construir um olhar diferenciado para o brincar e para o espaço do 

brincar, resultando em novos conhecimentos e novas descobertas, tal como importantes aprendizagens 

as quais produzirão novas práticas em diferentes ambientes em que essas alunas estão inseridas, 

promovendo inovações, preservando cuidados e qualificando ainda mais às ações proporcionadas às 

crianças. 

 

REFERÊNCIAS: 

PEREIRA, Natividade. Brinquedoteca: jogos, brinquedos e brincadeiras. São Paulo: Ed.Paulinas, 2004. 

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. 6 ed. São Paulo: Ed.LTDA, 1998. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EFETIVAÇÃO DO ESTADO EM GARANTIR A DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Santana de Oliveira  

COAUTORES: Alexandre Fauth Ruiz. 

ORIENTADOR: Franco Scortegagna 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. 

 

INTRODUÇÃO: 

Este resumo tem como objetivo explicar a tutela do Direito do Consumidor pelo estado e como o mesmo 

atua para a sua efetivação através do PROCON e de parcerias com instituições de ensino superior do 

curso de Direito, citando como exemplo o Balcão do Consumidor. Importante ressaltar que ao final 

deste resumo pretende-se demonstrar que muitas vezes o Estado é falho/omisso ao proteger o 

consumidor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A principal pergunta que deve ser feita é: O Estado consegue efetivar e garantir a defesa do consumidor? 

A resposta é não consegue. Primeiramente pelo fato de que no Rio Grande do Sul, de 497 municípios 

apenas 87 municípios possuem o PROCON.  Já o Balcão do Consumidor está presente em 24 cidades no 

Rio Grande do Sul.  A proteção do consumidor no Brasil teve como marco o advento da Constituição 

Federal de 1988, onde passou a ser tratada como princípio fundamental, conforme redação do artigo 

5º, inciso XXXII. A defesa do consumidor também é encontrada nos princípios gerais da atividade 

econômica, mais precisamente no artigo 170, inciso V4 do mesmo diploma, e no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, em seu artigo 485, o qual corrobora com a elaboração do Código de Defesa 

do Consumidor, pelo Congresso Nacional, no prazo previsto. 

A respeito, Miragem doutrina que: O CDC, como é sabido, surge de expressa determinação 

constitucional (artigo 48 do ADCT). E tanto na consagração do direito do consumidor como direito 
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fundamental (artigo 5o, XXII), no seu estabelecimento como princípio da ordem econômica (artigo 170, 

V), quanto na previsão expressa da competência legislativa da União para legislar sobre 

responsabilidade por danos causados (artigo 24, VIII), resta identificado como sujeito específico, titular 

de um direito subjetivo constitucional [...] (2013, p. 46). 

Entende-se defesa do consumidor como princípio fundamental, sob a perspectiva de que os direitos 

fundamentais possuem posição relativamente superior em relação aos demais preceitos formadores do 

ordenamento jurídico, pelo fato de constituírem a base lógica e axiológica do sistema. (MIRAGEM, 2013, 

p. 49). 

Apesar de estar previsto na Constituição Federal, art. 5º, XXXII, onde diz que, o Estado promoverá, na 

forma da lei, a defesa do consumidor, as prefeituras muitas vezes não tem recursos financeiros para 

arcar com as despesas de manutenção de estrutura física e também com os  funcionários e/ou 

estagiários.  O que acaba causando uma demanda excessiva de procedimentos, no qual o Procon não 

consegue vencer, devido a falta de funcionários e de que além de atender as pessoas do próprio 

município, também deve prestar apoio as pessoas que não possuem órgãos de defesa do consumidor 

em suas cidades/municípios.    

 Outro aspecto importante de ser ressaltado é a falta de fiscalização por parte deste órgão, o que  acaba 

frustrando o consumidor quando busca o órgão visando resolver seus conflitos. Destacamos também 

que os Procons são muito vulneráveis a pressões políticas, tendo em vista que existem muitos grupos 

de interesse patrocinando campanhas políticas, e estes grupos, em alguns casos, podem não ter 

interesse em ter um Procon atuando em um determinado local, e por isso muitos fornecedores se 

aproveitam desta situação, pois sabem que não terão punições pelo Procon pelo ponto de vista 

administrativo.          

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Uma das soluções para esse problema seria o Estado investir na resolução dos conflitos de forma 

extrajudicial, através dos Procons ou do Balcão do Consumidor. Se houvesse um foco maior do estado 

nas resoluções de conflitos desta forma, evitaria-se a grande aglomeração de processos na esfera 

judicial, fazendo com que as demandas sejam mais rapidamente.   

 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, ROGERIO. A concretizaçao do direito fundamental de proteção ao consumidor/cidadão 

vulnerável: um debate acerca das intersecções público-privado em face da proposta de políticas 

públicas de autonomia dos procons. 2016. Tese (Doutorado) - Universidade de Santa Cruz do Sul – 

UNISC, Santa Cruz do Sul, 2016. 

PROCON. Procons Municipais. Disponível em: <https://www.procon.rs.gov.br/procons-

municipais#:~:text=No%20Estado%20do%20Rio%20Grande,se%20deslocar%20at%C3%A9%20a%20Ca

pital.>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
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MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4 ed. ver., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais.2013. 

NUNES, RIZZATTO. Curso de direito do consumidor. 12. ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PODCAST X-TUDO: INICIATIVA E RESULTADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Pellin 

COAUTORES: Bruna Oliveira Scheifler 

ORIENTADOR: Bibiana de Paula Friderichs 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O podcast X-Tudo surgiu a partir da vontade de alunos do curso de Jornalismo de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e a necessidade de experimentar o radiojornalismo. Pela 

facilidade representada pelo formato e a popularização  dos podcasts, o grupo decidiu ingressar na área 

falando sobre diversos assuntos. Cada episódio trata de um tema específico, com a divisão de tarefas 

para os participantes entre roteiros de programa, reportagens, quadros, gravações e divulgação. Neste 

trabalho, explicaremos a escolha da temática “variedades”, o desenvolvimento das vinhetas, o processo 

de produção e divulgação e realizaremos uma breve análise dos resultados obtidos pelos episódios 

criados ao longo do semestre 2019/2. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os podcasts começaram a ser produzidos no Brasil em 2004 (CARVALHO, 2011), no entanto sua 

popularização ocorreu nos últimos anos.  

“O fenômeno denominado podcasting caracteriza-se por uma forma de 

produção e transmissão de conteúdo, a partir de inúmeros pólos emissores, 

de forma direta, atemporal e automática feita através do que se convencionou 

chamar de “assinatura” de um feed RSS 5, na internet.” (CARVALHO, 2011, 

p.2) 

O que chamamos de podcast é a mídia transmitida por esse processo, que também é chamada por 

pesquisadores de audiocast (CARVALHO, 2011).  
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O X-Tudo começou com três estudantes do curso de Jornalismo que faziam extensão em diferentes 

programas e projetos, mas com a mesma supervisora, unidos pela vontade de aprender mais - na prática 

- sobre radiojornalismo. A escolha do nome deve-se a decisão de não ficar preso apenas a uma temática 

em todos os episódios, mas que cada programa fosse especificamente sobre um assunto. Política, 

economia, cultura, saúde, em resumo, qualquer um desses tópicos “cabe” no X-Tudo, por isso o nome, 

assim como o lanche típico do sul do Brasil, que pode conter os mais diversos ingredientes.  

As vinhetas - que são os áudios introdutórios e característicos do programa - foram feitas em conjunto 

com a Rádio UPF, por meio de oficinas para que os alunos aprendessem mais sobre essa atividade.  

O podcast assemelha-se a um programa radiojornalístico em muitos aspectos, inclusive com a produção 

de reportagens e quadros. Assim, cada episódio tem uma reportagem (“Maionese Caseira”), um quadro 

que explica um termo (“Cardápio”) e uma dica cultural (“Dica do Chapeiro”). Os nomes fazem referência 

a restaurantes e ao famoso “X-Tudo”. As reportagens envolviam a apuração tradicional, apresentando 

dados, entrevistas e cases. Algumas eram retrospectivas e outras a apresentação de um recorte sobre 

o tema. 

Após a pré-produção, que inclui roteirização e desenvolvimento dos quadros, era feita a gravação do 

programa no Laboratório de Rádio da Faculdade de Artes e Comunicação (FAC), com auxílio técnico do 

laboratorista Alison Costella. Em formato “mesa redonda” com convidados especialistas no assunto e 

dois alunos apresentando. Sempre como se fosse um programa ao vivo, sem interrupções, cortes ou 

edições longas. No final, o resultado era publicado no Spotify e posteriormente divulgado no Facebook 

do Núcleo Experimental de Jornalismo. Os episódios eram divulgados ao longo da semana com cards ou 

vídeos que destacavam dados, falas ou informações do programa.  

Toda a concepção e trabalho foram realizados em 2019, quase exclusivamente no segundo semestre do 

ano. Ao todo, cinco acadêmicos do curso passaram pelo programa, seja produzindo ou apenas 

apresentando o podcast. A experiência foi essencial para o desenvolvimento acadêmico dos 

participantes, que evoluíram em diversos aspectos da prática jornalística, desde a roteirização, 

passando pela apuração e edição até a apresentação dos programas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foram produzidos sete episódios, de 26 a 40 minutos. Todos foram escutados 139 vezes. Os episódios 

com menor número de plays são “Decifrando a Política” e “Fake News”, com sete plays. O episódio mais 

ouvido foi “Luto Virtual” com 38, seguido por “Crescimento e Popularização dos Podcasts”, com 36 

plays. Concluímos que temas mais específicos e voltados a “curiosidades” são mais bem sucedidos. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, Paula Marques de. Podcast: Novas possibilidades sonoras na Internet. IN: Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, XXXIV, 2011, Recife, PE. Anais. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 

 

ANEXOS 

Anexo I - Página do podcast no Spotify 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PERCEPÇÕES DA SAÚDE DA MULHER: UM OLHAR SENSÍVEL A 

VIDA DAS MULHERES A PARTIR DO PROJETO INSTITUCIONAL 

REDES DE CUIDADOS TERRITORIAIS.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Carolina Vieira Leite.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marina Pitágoras Lazaretto. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao adentrar nas zonas periféricas da cidade de Passo Fundo, especificamente nas ocupações pertencentes a 

cidade, torna-se impossível não reparar na precariedade de infraestrutura dessa população que tende a 

refletir nos aspectos relacionados a saúde desses indivíduos, especialmente no que condiz a saúde da 

mulher. O Projeto Institucional Redes de Cuidados Territoriais é uma parceria firmada entre a Universidade 

de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que visa promover ações em saúde por meio de 

orientações e acompanhamento, bem como, cuidados relacionados a pandemia do Covid-19 através do 

rastreamento de casos e também, no monitoramento dos mesmos. Com isso, o presente trabalho irá 

destacar aspectos relevantes para buscar compreender os fatores que ocasionam na falta de cuidado com a 

saúde feminina nesses locais, bem como, promover um olhar sensível para essas questões que acarretam 

em uma fragilidade referente a saúde mental e ginecológica dessas mulheres.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto Institucional Redes de Cuidados Territoriais é uma iniciativa repleta de inovação e cuidado que 

promove a perspectiva multidisciplinar e consequentemente, um manejo integral dos aspectos de saúde e 

doença presentes na população periférica da cidade. A realização é elaborada na prática a partir de visitas 

domiciliares com alunos de graduação dos cursos da área da saúde, assim como, profissionais residentes 

dessas mesmas áreas que auxiliam para detectar as demandas da população e a partir disso pensar em 

metodologias possíveis para a resolução de cada caso através de um olhar subjetivo e resolutivo. 
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 Ao mapear as zonas que o projeto atua, o contato direto com as mulheres que habitam esses locais, 

possibilita reparar no descuido dessas pessoas referentes aos aspectos da saúde da mulher direcionados a 

áreas da ginecologia, assim como, cuidados referentes a saúde mental. Diante dessa percepção em que 

aparentemente é unanime nas ocupações até então beneficiadas, surge o questionamento do porquê a 

ausência do interesse pelo cuidado com a saúde da mulher é tão presente e segue sendo aparada por uma 

cultura machista que negligencia a importância desse fato, bem como, o precário acesso dessas mulheres a 

políticas que possam alerta-las da importância desse cuidado.  

Para melhor contextualizar a situação encontrada nesses locais, torna-se imprescindível relatar partes da 

Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher realizada no ano de 1995, em 

Pequim, a qual possui em uma das suas preocupações prioritárias o debate a respeito da desigualdade ao 

acesso em serviços de saúde para o público feminino. Neste documento, é abordado com veemência a inter-

relação encontrada entre os baixos níveis socioeconômicos e o cuidado precário com a saúde da mulher, 

pontuando como fator essencial para a deficiência encontrada, a falta de informação e serviços que acabam 

por colocar as mulheres em um local dotado de vulnerabilidade desde a juventude.  

Além disso, no que condiz ao capítulo IV o qual refere-se aos objetivos estratégicos e ações presentes no 

documento, a seção C.94 e C.95 implica em um questão primordial que remete a saúde reprodutiva como 

um aspecto essencial para pensar na saúde da mulher de maneira ampla, a partir de um estado de bem-estar 

físico, social e mental. Vale ressaltar, que ela encontra-se atrelada também no que tange a saúde sexual e ao 

planejamento familiar como pontes essenciais para uma vida sexual e reprodutiva de qualidade e livre de 

qualquer discriminação. Por fim, entende-se portanto, que a grande deficiência encontra a sua base na 

desinformação e falta de acesso desse público a serviços essenciais, sendo que a insuficiência de 

conhecimento sobre a sexualidade humana implica em um descaso com a saúde e com sistemas que acabam 

por ser discriminatórios. Deste modo, o Projeto Institucional, efetiva as suas ações desmistificando e criando 

novas estratégias de conversação com essas mulheres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Contudo, torna-se possível reparar que a deficiência encontrada no que tange a saúde da mulher nas 

ocupações, pode estar calcada na desinformação e ao acesso precário a saúde. A possibilidade de que 

culturalmente não há um movimento para a promoção da saúde mulher no que condiz a saúde sexual, 

reprodutiva e planejamento familiar, acaba por direciona-la ao caminho da vulnerabilidade e descaso.  

 

REFERÊNCIAS: 

Declaração de Beijing. In: CNDM. IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing, China – 1995. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 1996. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
2

2
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO -  

INTERVENÇÕES E PRÁTICAS DO CEPAVI 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cassieli Carteri Schneider  

COAUTORES: Elisa Barbosa da Costa; Pietra Marin Donida; Milena Grando Martins; Raquel Portela 
Barboza; Ana Cristina Soares Nicolodi; Valeria Marcon Astolfi; 

ORIENTADOR: Ciomara Benincá; Suraia Ambrós; 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Na ótica da prevenção do suicídio, o presente trabalho descreve uma das ações do projeto de extensão 

CEPAVI - Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência. São intervenções e práticas de 

extensão universitária do Curso de Psicologia da UPF realizadas coletivamente para a qualificação de 

agentes multiplicadores na prevenção da violência autodirigida entre os jovens. Dentre as modalidades 

de violência, o suicídio tem por objetivo matar a si mesmo. Um levantamento da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) aponta que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no 

mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito (OPAS, 2018). Consiste num fenômeno multidimensional 

que afeta a sociedade como um todo e não apenas o indivíduo, vitimando um a cada quarenta segundos 

em algum lugar do mundo (BOTEGA, 2014). O Brasil, é o oitavo lugar no ranking mundial, e o Rio Grande 

do Sul historicamente, é o estado com a maior incidência. (OMS, 2020; RIO RANDE DO SUL, 2018).   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A intervenção foi realizada mediante demanda das prefeituras da região que assumiram o custo pelo 

deslocamento da equipe de professores (2) e acadêmicos extensionistas (8), que teve em média uma 

hora e meia de viagem em micro-ônibus. A intervenção foi realizada pela equipe em auditórios de quatro 

municípios do norte gaúcho entre os anos de 2017 e 2019, abrangendo uma média de cem participantes 

em cada uma nas áreas da educação, saúde e assistência social. Em encontros de uma hora e meia, 
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foram utilizadas técnicas audiovisuais e dinâmicas de grupo, além da exibição de vídeos sobre a temática 

do suicídio entre os jovens. Os encontros realizados no formato dinâmico de oficinas, tinham por 

objetivo qualificar os profissionais do poder público para atuarem na prevenção e intervenção junto aos 

jovens que apresentam indícios e comportamentos relativos ao suicídio. Os participantes avaliaram 

positivamente a experiência, ressaltando a forma lúdica, informativa e direta pela qual foi abordada a 

temática, reconhecendo que, embora extremamente importante de ser discutida, ainda é encarada 

como tabu e não devidamente esclarecida. Ressalta-se, assim, a importância da ação, neste caso, 

voltada para a identificação e encaminhamento dos casos de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, sugerindo que este modelo seja aplicado a outras oportunidades de formação de 

agentes de saúde, educação e assistência social, como nos assuntos relativos a automutilação, abuso 

sexual, violência de gênero e violência doméstica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como se pode observar, a estratégia de abordar a temática da prevenção do suicídio na adolescência 

de forma direta e pedagógica foi avaliada positivamente pelos participantes, ou seja, os resultados 

promissores apontam para a necessidade de continuidade e ampliação da proposta de trabalhar a 

violência, nas suas diferentes esferas, potencializando o efeito e o alcance das ações extensionistas. 

 

REFERÊNCIAS: 

Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa – Suicídio. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativa-

suicidio&Itemid=839. Acesso em: 26 ago 2020. 

BOTEGA, N.  Comportamento suicida: epidemiologia. Psicologia USP, v. 25, n. 3, p. 231-236, 1 dez. 2014.   

RIO GRANDE DO SUL. Boletim de Vigilância Epidemiológica de Suicídio e Tentativa de Suicídio. Disponível 

em: https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201809/05162957boletim-de-vigilancia-

epidemiologica-de-suicidio-n1-2018.pdf. Acesso em: 20 setembro 2019.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LIVE COMO É VIVER O RACISMO NO BRASIL? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Elisa Barbosa da Costa  

COAUTORES: Ana Cristina Soares Nicolodi, Cassieli Carteri Schneider, Milena Grando Martins, Pietra 
Marin Donida, Raquel Portela Barboza e Valeria Marcon Astolfi. 

ORIENTADOR: Ciomara Ribeiro Silva Beninca 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A questão do racismo ganhou destaque mundialmente no ano de 2020 com o movimento social mundial 

"Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) após o assassinato do afro-americano George Floyd por 

um policial branco no estado de Minneapolis nos Estados Unidos em maio. Este trabalho descreve a live 

"Como é viver o Racismo no Brasil?" realizada pelo projeto de extensão CEPAVI – Clínica de Estudos, 

Prevenção e Acompanhamento à Violência, com a participação da psicóloga Brenda L. Machado, que 

contou um pouco da sua vivência como mulher preta. A finalidade da live no Instagram, artifício virtual 

que se tornou popular durante a pandemia da COVID-19, foi promover a discussão, reflexão e 

esclarecimentos sobre questões fundamentais da luta antirracista no Brasil, a saber, as origens, sinais e 

consequências psicológicas e sociais do racismo no nosso país. A presente iniciativa visa destacar a 

importância da ação extensionista no combate ao racismo em território nacional.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento em Situações de Violência – CEPAVI, é um projeto 

de extensão focado na prevenção e tratamento da violência sob a responsabilidade de professores e 

acadêmicos da Psicologia. Atende à demanda pública de ensino, saúde, assistência social e justiça, 

envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, a fim de fomentar a reflexão sobre violência. Este 

trabalho busca descrever a live, isto é, transmissão de uma conversa ao vivo no perfil da rede social 

Instagram do projeto no dia 10 de junho de 2020. A convidada foi uma psicóloga negra, Brenda L. 

Machado que conversou com uma aluna extensionista do projeto e colaboração da comunidade 

acadêmica e em geral. A live durou uma hora e iniciou com apresentação da psicóloga que comentou 

importantes aspectos da discussão antirracista no Brasil, sob a ótica de quem vivencia o preconceito 
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direta e indiretamente, o que avalia o seu "lugar de fala". Discutiu-se 1) como ser antirracista, 

especialmente sendo branco; 2) o que é apropriação cultural; 3) qual a diferença entre negro e preto; 

4) como é ser preto em uma sociedade racista, entre outras. Dentre os principais conceitos abordados, 

está o de racismo, que é a crença na existência de raças e sua hierarquização. Em outras palavras, é a 

crença e o comportamento dela decorre de que existem raças inferiores ou superiores umas às outras. 

Tais atitudes fundadas na ideologia de dominação estão no cerne de múltiplas violências sociais, 

perseguição religiosa, desigualdade racial e extermínio (ROCHA, 2016). A prova disso está nas 

estatísticas, como a que constata que em 2019 pretos e pardos representaram 78% dos mortos por 

intervenção policial no Rio de Janeiro (COELHO, RODRIGUES 2020). Tal contexto histórico escravocrata, 

conforme o Pequeno Manual Antirracista da filósofa Djamila Ribeiro (2019), destaca o contexto histórico 

escravocrata brasileiro, ao afirmar que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, 

definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de 

interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Para a autora, 

assim como foi discutido na live, deve-se perceber criticamente os privilégios atrelados à "branquitude" 

na sociedade brasileira, questionando o sistema de opressão racial ao despertar para os privilégios que 

certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de 

violência que antes do processo de conscientização não seriam questionadas. Como resultado final da 

ação pela rede social, destaca-se a interação dos participantes ao fazerem perguntas à convidada, o que 

é um indicativo da efetividade e pertinência do tema, o que foi reforçado pelas manifestações durante 

e ao final da transmissão. Assim, a live trouxe um importante momento de reflexão sobre os privilégios 

sociais que estão atrelados a raça, gênero e posição social presentes no cotidiano.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A luta antirracista é um tema que deve ser efetivamente incluído nas ações de prevenção à violência do 

CEPAVI, em prol da igualdade racial e do reconhecimento da importância histórica e cultural de 

africanos. Além disso, a estratégia virtual da live no Instagram mostrou-se uma interessante 

oportunidade de aprendizado, conscientização e discussão, ressaltando a importância da internet como 

aliada das instituições de ensino na multiplicação de espaços e estratégias de ensino e aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

RIBEIRO, Djamila. PEQUENO MANUAL ANTIRRACISTA. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 

ROCHA, Roseli. Série assistente social no combate ao preconceito: racismo. Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-Caderno03-Racismo-Site.pdf>. Acessado em : 20 de julho de 

2020. 

COELHO, Henrique e RODDRIGUES, Matheus. Pretos e pardos são 78% dos mortos em ações policiais 

no RJ em 2019: 'É o negro que sofre essa insegurança', diz mãe de Ágatha. Jornal G1, Rio de Janeiro 20 

de junho de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/06/pretos-
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e-pardos-sao-78percent-dos-mortos-em-acoes-policiais-no-rj-em-2019-e-o-negro-que-sofre-essa-

inseguranca-diz-mae-de-agatha.ghtml>. Acessado dia: 19 de julho de 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROGRAMA RESIDÊNCIA COMPARTILHADA: UMA 

UNIVERSIDADE PARA TODXS.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Marques de Lara  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Silvana Ribeiro e Vinícius de Miranda  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A expansão do Ensino Superior no Brasil, devido às políticas públicas direcionadas à educação, tem 

possibilitado o acesso de muitos jovens, estudantes de escolas públicas a uma vaga, seja em uma 

universidade pública, privada ou comunitária. Iniciativas como o Programa Universidade para Todos 

(ProUni), o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também 

as políticas de Cotas, vêm ao longo dos anos contribuindo para a democratização do ensino superior. 

No entanto, através da ampliação do ensino superior, surge também o debate referente às políticas de 

Permanência Estudantil. Nessa linha de pensamento, e, partindo da necessidade de contribuir para 

assegurar a permanência dos educandos, a Universidade de Passo Fundo, por meio de edital criou o 

Programa Residência Compartilhada, em parceria com a Fundação Beneficente Lucas Araújo.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Refletindo sobre a permanência estudantil, a Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Fundação 

Universidade de Passo Fundo (FUPF), elaborou em parceria com a Fundação Beneficente Lucas Araújo 

o Programa Residência Compartilhada, a fim de viabilizar moradias aos estudantes que encontram-se 

em situação de vulnerabilidade social. A Fundação Benificente Lucas Araújo por sua vez disponibiliza os 

apartamentos ou quitinetes aos educandos, que, em contrapartida, realizam atividades semanais no Lar 

da Menina Pe. Paulo Farina, um espaço onde realizam-se atividades com meninas na faixa etária dos 6 

aos 14 anos, sendo a elas oferecido reforço escolar, educação física, oficinas de canto, entre outras 

atividades. A instituição também oferece atendimento aos idosos, tendo no São José e João XXIII 70 
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idosos em caráter de moradia. Na Instituição de Longa Permanência — ILPI, também são oportunizadas 

horas aos estudantes para a realização de atividades com os idosos. 

A cooperação entre essas duas instituições, para além de disponibilizar aos educandos moradia, 

também possibilita aos integrantes do projeto uma melhor compreensão do contexto social a qual estão 

inseridos. A Fundação possui em sua equipe de trabalhadores (as) profissionais de diversas áreas, como 

da área da Psicologia, Odontologia e Nutrição, assim proporcionando aos estudantes a inserção e o 

acompanhamento de práticas profissionais, as quais são enriquecedoras e fundamentais para uma 

formação acadêmica mais ampla, interdisciplinar, com um olhar de cuidado sobre os outros.  

Possibilitar aos estudantes moradias como forma de permanecer na universidade e de potencializar a 

integralidade da teoria com a prática, traz um novo olhar sobre o papel da universidade com a 

sociedade. As parcerias entre instituições, sejam elas Movimentos Sociais ou Fundações beneficentes, 

são de extrema importância para nortear os rumos da universidade em relação à pesquisa, ensino e 

principalmente extensão, oportunizando assim às instituições e a sociedade um retorno (CHAUÍ, 2003). 

Para participar do Programa Residência Compartilhada, os educandos devem estar matriculados no 

campus de Passo Fundo, bem como ter o grupo familiar residindo em outro município, além de estar 

matriculados em, no mínimo, 20 créditos, também tendo como requisito a situação socioeconômica de 

cada estudante. A Seleção acorre por meio da entrega da documentação necessária, conforme consta 

em edital, sendo a última etapa uma entrevista, sendo realizada pela equipe do Setor de Atenção aos 

Estudantes (SAES).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Analisando o Programa Residência Compartilhada por uma perspectiva individual, a partir das vivências 

desse período de inserção, ele tem sido fundamental em minha permanência na universidade, uma vez 

que não possuo familiares na região e nem condições financeiras para garantir o aluguel. É de ressaltar 

o enriquecimento em relação às aprendizagens devido as atividades na Fundação.   

 

REFERÊNCIAS: 

CHAUI, M. A universidade pública sob nova perspectiva. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, Rio de 

Janeiro, n. 24, p. 14-14, set./dez. 2003.       

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo       (  X ) Relato de experiência      (      ) Relato de caso 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriele Winckler Guedes  

COAUTORES: Stefani Iolanda Gomes de Lima, Ligía Dadalt Casaril, Ádria Brum de Azambuja  

ORIENTADOR: Elisabeth Maria Foschiera  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO  

Na trajetória do Grupo de Pesquisa e de Extensão Políticas e Gestão da Educação e mais especificamente 

no Projeto de Extensão Gestão da educação: o feito, o necessário e o possível, destaca-se o 

compromisso e ações e com a formação inicial e continuada de acadêmicos, em especial do curso de 

Pedagogia, e de gestores da educação básica regional. Na projeção para 2020 está previsto como meta 

o fortalecimento do processo de formação continuada, mas em situação de pandemia da Covid 19, 

como reinventá-la? Com base nas experiências construídas por acadêmicos, professores e integrantes 

voluntários do projeto socializaremos ações realizadas no primeiro semestre deste ano, bem como 

refletiremos sobre a formação continuada e a extensão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Um outro tempo! Surpreendidos globalmente pela pandemia da Covid-19, somos desafiados para 

reinventar o cotidiano da vida e nele, entre outros, a escola e a profissão, com esforços para não 

abandonar e desconstituir princípios que orientam as práticas diárias nos diferentes territórios e 

tempos. A reflexão sobre esse contexto exigiu, dos integrantes do projeto de extensão, retomar a 

compreensão sobre a finalidade da extensão na relação com a comunidade, sobre a formação 

continuada e as estratégias de efetivação. Foi na perspectiva de Frantz que o debate foi orientado, 

quando se refere a extensão em universidades comunitárias. Esse, afirma que a extensão “tem suas 

raízes na relação com os atores e agentes do desenvolvimento regional, [...] ela é sob essa ótica, também 

constituinte de novos sujeitos e atores sociais, criadores de novos espaços sociais, de novas relações de 
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poder” (2011, p. 134). Correlacionada a esta concepção, a formação continuada é compreendida como 

parte do desenvolvimento profissional em um processo que acontece ao longo da atuação docente, 

possibilitando a (trans)formação da prática pedagógica (LEVINSKI e BORDIGNON, 2016). Dessa forma, 

diante do momento atual ainda mais exigente, é necessário que a extensão para além da prestação de 

serviço, contribua para potencializar a formação continuada enquanto processo que possibilita refletir 

e teorizar a prática pedagógica. Reafirmando seu compromisso com a emancipação dos sujeitos por 

meio da formação continuada, o GPEPGE vem mantendo suas ações pedagógicas, subsidiando gestores, 

docentes da educação básica e acadêmicos nas suas práticas cotidiano. Desenvolvidos de maneira 

articuladas, os encontros priorizam escuta, diálogo e estudo a partir das interrogações e inquietações 

nascidas em diferentes contextos.  

Assim foi constituído um conjunto de estratégias que exigiu permanente busca, reflexão e reinvenção 

do processo formativo.  

- Reuniões sistemáticas com os bolsistas, nas quais inicialmente analisamos o cenário em um diálogo 

com bolsistas integrantes do grupo e coordenadora, e que confidenciamos nossos sentimentos, 

emoções e ansiedades, vivenciadas em um momento tão desigual fomos acolhidas, ouvidas e 

aconselhadas, podemos sentir mesmo que de forma virtual o afeto e a acolhida que recebíamos 

presencialmente. Por conseguinte, agendamos todas as reuniões de planejamento com as bolsistas nas 

terças-feiras pela plataforma Meet.   

- Sala temática online, em um cenário de crise educacional unificada a pandemia do Covid-19, 

despertamo-nos então, para dar continuidade a sala temática do GPEPGE, pois entendíamos a 

importância da formação continuada de gestores, professores e acadêmicos onde poderíamos discutir, 

refletir e trocar experiências sobre os (Des)caminhos e vivencias educacionais em tempos de pandemia, 

e como momento atípico pela primeira vez em dez anos de grupo vivenciamos a primeira sala temática 

on-line.  

 

CONSIDIDERAÇÕES FINAIS 

A partir destas reflexões e ações que socializamos, concluímos que os tempos de excepcionalidade 

gerados pelo covid-19 na educação, de certa maneira, trouxeram luz, claridade, criatividade para se 

reinventar. O GPEPGE já trazia consigo este carácter, e rapidamente tivemos o encargo de pensar modos 

de levar em frente os processos formativos e a identidade do grupo, mantendo o nosso compromisso.   

  

 

REFERÊNCIAS 

FRANTZ, W. Um olhar interpretativo sobre extensão em universidades comunitárias. In: CALDERÓN, A. 
I el al. (Org.) Extensão universitária: uma questão em aberto. SP: Xamã, 2011. p. 125-138.  

LEVINSKI, Eliara Z.; BORDIGNON, Luciane S. Escola de governo: diálogos, práticas e experiências com a 

UPF. In. LEVINSKI, Eliara Z; BORDIGNON, Luciane S.  (Org.) Especialização Escola de Governo Políticas e 

Gestão da Educação. Passo Fundo: UPF, 2016.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO CENTRO 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ALMA , VISANDO 

ATENDER A POPULAÇÃO BEIRA TRILHOS EM PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovana Roman  

COAUTORES: Juan José Mascaró 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Leite Frandoloso 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto arquitetônico do Centro de Desenvolvimento Social e Humano Alma, desenvolvido na 

disciplina de Pesquisa Orientada, no curso de Arquitetura e Urbanismo, localiza-se no bairro Valinhos, 

Passo Fundo (RS) e visa oferecer atividades aos moradores da ocupação Beira Trilho. Objetiva-se, por 

meio de um complexo, atender uma comunidade carente buscando a superação de um conjunto de 

deficiências características da ocupação, como falta de equipamentos, educação, cultura, trabalho, 

lazer, recreação e infraestrutura. Além disso, visa-se estimular o densenvolvimento do local, a 

potencialidade dos moradores, proporcionando aos mesmos uma vivência distinta a por eles vivenciada.  

A conceituação do Centro baseia-se no princípio norteador de transformação. Buscou-se aproximação 

da realidade, das reais necessidades e dos principais problemas da população, para de fato oportunizar 

uma nova realidade mais humana, com base nos diagnósiticos desenvolvidos no Projeto de Extensão 

Beira Trilhos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas referentes a ocupação Beira Trilhos, visitas 

ao local de implantação e aplicação de uma entrevista aos moradores. Segundo dados da Comissão de 

Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF, 2016a; 2016b), publicados em um relatório em 2016, o 

público alvo trata-se de cerca de 8000 mil pessoas, 1500 famílias que residem ao longo dos 15 
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quilômetros de extensão da Beira Trilho, considerando-se que, com o passar dos anos,  a quantidade de 

ocupação aumentou  em torno de 40%.  

O programa de necessidades do Centro, foi elaborado a partir do levantamento e do conhecimento 

global da realidade, resultando na criação de 6 setores que visam oferecer serviços e/ou atividades 

distintas, objetivando, a resolução das necessidades prioritárias do local. Embora as funções sejam 

diferentes, os setores estão interligados, trabalhando em conjunto e em prol de um objetivo em 

comum. Sendo eles:  

SETOR 01 EDUCAÇÃO E CULTURA: objetiva atingir a qualidade social, garantir de forma sistemática a 

apropriação do conhecimento, oferecendo atividades como reforço escolar em turno inverso a escola, 

aulas de dança, música e teatro, informática, idiomas, cursos preparatórios para o vestibular, aulas de 

alfabetização para adultos, matemática e conhecimentos geriais para adultos que não frequentaram a 

escola; 

 SETOR 02 DESPORTO: objetiva promover práticas esportivas, trasmitir conhecimentos sobre a saúde e 

bem estar, integrar a comunidade por meio de jogos e competições, oferecendo quadras poliesportivas 

para aulas de educação física ou jogos, pista de corrida, piscinas para aulas de natação e hidroginástica, 

sala de ginástica e yoga, academia ao ar livre, bicicletário e playground; 

SETOR 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL: objetiva dar assistência psicológica e promover a inserção social, além 

de auxiliar trabalhadores informais, que necessitam de assistência previdenciária, jurídica ou 

burocrática;  

SETOR 04 TRABALHO: qualificação técnica profissional, com parceria com o SENAC, com o objetivo de 

oferecer cursos voltados as vagas de empregos, qualificar os envolvidos, auxiliar na formação de suas 

autonomias e inseri-los dignamente no mercado de trabalho, por meio dos cursos técnicos em: estética, 

informática, confecção, gastronomia, jardinagem e horticultura, comércio e manutenção industrial; 

SETOR 05 ALIMENTAÇÃO: promove por meio da horta comunitária e do curso técnico em culinária a 

produção de alimentos saudáveis e o preparo de refeições que, consequentemente, alimentarão a 

população vulnerável; 

SETOR 06 RECREAÇÃO E LAZER: busca inserir socialmente os usuários através de espaço público aberto, 

área para manifestações culturais, religiosas e cerimônias, locais para apresentações, lazer, recreação 

exposição do aprendizado e compartimento de experiências e encontros;   

Após a elaboração do programa de necessidades, desenvolveu-se o projeto preliminar e seguidamente 

o anteprojeto, de acordo com as etapas da disciplina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considera-se relevante a escolha da temática do projeto, por conta do objetivo e da realidade 

vivenciada pelos usuários. Acredita-se que por meio da arquitetura pode-se transformar, oportunizar, 

idealizar uma vivência mais humana e justa aos moradores que são invisíveis perante uma sociedade 

individualista.  

Desta forma o trabalho contribui para a articulação entre as atividades de extensão e da prática de 

ensino, neste caso na conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo. 
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Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF), Universidade de Passo Fundo (UPF). Relatório 

de monitoramento da situação direito humano à moradia adequada no Beira Trilho de Passo Fundo 10 

anos depois. Passo Fundo, 2016a. 

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF), Universidade de Passo Fundo (UPF). Relatório 

de dados levantamento sócio-econômico da população Beira Trilho de Passo Fundo . Passo Fundo, 

2016b. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (   X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ORGANIZAÇÃO DO PROJETO AULA APOIO DO SAES 

DURANTE A PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Guilherme vieira 

COAUTORES: Ana Carolina Farezin Antunes, Carine Rottini, Saulo Bueno de Azeredo 

ORIENTADOR: Ana Luiza Funghetti e Patrycia Sbeghen Zanatta 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O tema a ser relatado a seguir tem como objetivo mostrar as adaptações realizadas pelo Setor de 

Atenção ao Estudante (SAES) da Universidade de Passo Fundo, tendo em vista o cenário atual que 

estamos vivendo, com a pandemia da COVID-19. Neste sentido o Projeto Aluno Apoiador, realizou 

algumas adaptações, para que os estudantes extencionistas que atuam no contexto universitário 

pudessem seguir contribuindo com as questões singulares de aprendizagem dos seus pares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Setor de Atenção ao Estudante (SAES) da Universidade de Passo Fundo hoje é composta por duas 

Comissões, uma responsável por questões de Aprendizagem e a outra dedicada às questões de 

Permanência. Em relação a Comissão de Aprendizagem, o público-alvo são os alunos com algum tipo de 

dificuldade no ambiente acadêmico. Através do Projeto Aluno Apoiador, onde um aluno ajuda outro 

aluno, frente às suas dificuldades, as ações são realizadas através do protagonismo dos estudantes 

extensionistas que integram uma equipe multidisciplinar. No contexto presencial, os apoios aconteciam 

em grupos ou individualmente, uma vez por semana em uma sala de aula dentro da Universidade e 

tinham a duração de uma hora e trinta minutos. Com o início da pandemia e o cancelamento das aulas 

presenciais, os apoios presenciais precisaram também ser interrompidos, o que culminou a busca por 

alternativas, para que o projeto continuasse auxiliando os estudantes. 
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As aulas de apoio passaram do encontro presencial para o encontro remoto, então os alunos apoiadores 

abriam salas de reuniões síncronas com seus alunos, para dessa forma, mesmo que distantes 

fisicamente, conseguirem manter uma proximidade e oportunizar uma troca de aprendizagens. Em 

alguns casos eram gravadas vídeo-aulas com os conteúdos, assim como resoluções de exercícios em 

grupos virtuais para ajudar na fixação dos mesmos. 

Outro aspecto bastante importante das aulas de apoio foi em relação aos acadêmicos com deficiência 

auditiva, pois a comunicação com eles é essencialmente visual por meio da Língua Brasileira de Sinais, 

então por exemplo, as resoluções de exercícios por parte dos professores eram gravadas, dessa forma 

as Intérpretes de Libras faziam a tradução para o aluno. Assim como os alunos com deficiência Visual, 

do curso de Música, precisaram encontrar novas formas de seguir com os apoios no contexto virtual, 

sendo assim as partituras em Braille tiveram que ser transcritas em casa com a ajuda de áudios gravados 

por outros acadêmicos do curso, bem como as aulas de apoio foram realizadas sincronamente com a 

ajuda do Google Meet. 

Dessas experiências relatadas anteriormente, vale destacar que a relação entre os estudantes 

estruturadas em torno de um ensino e de uma aprendizagem, através do Projeto Aluno Apoiador, 

podem ser traduzidas pelas palavras de (FIGUEIREDO, FRANTZ): "encontros genuínos - sustentados pela 

cooperação e pela simetria entre os interlocutores da comunicação desses encontros - e também pelo 

respeito à alteridade do outro consubstanciada no cuidado e na compaixão. "(2018, p.45). Genuíno 

porque o projeto busca ao longo de sua história possibilitar trocas entre apoiador e apoiado, numa 

relação de simetria, que permite que alguém que já tenha experienciado uma aprendizagem possa 

compartilhar, em sua linguagem, ao seu par. E neste contexto pandêmico, talvez houve um novo desafio 

para esta relação, o novo aprender, através do contexto virtual, pois a experiência foi simultaneamente 

compartilhada pelo apoiador e pelo apoiado. O que exigiu uma abertura ao outro e aos problemas do 

mundo em que suas ações fossem pautadas por uma atitude de colaboração e amizade com o outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos relatos anteriores pode-se concluir que enquanto acadêmicos, a necessidade de nos 

adaptarmos ao ensino remoto serviu como um aprendizado compartilhado, pois tanto o aluno apoiador, 

quanto o aluno apoiado estavam aprendendo a utilizar novos recursos, possibilitando assim o ensino e 

o aprendizado de ambas as partes, bem como possibilitou uma relação de amizade mais ampla pelo 

cuidado compartilhado com o desenvolvimento acadêmico, fazendo dos momentos de trocas nos 

apoios uma ferramenta potente de resiliência para que a aprendizagem pudesse acontecer da melhor 

maneira possível. 

 

REFERÊNCIAS: 

-FIGUEIREDO, josé wnilson; FRANTZ, Walter. (Re) Construir a escola e a sociedade a partir da 

epistemologia de Paulo Freire. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 26, n. 1, p. 39-52, abr. 2018. ISSN 
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1982-9949. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/8936>. Acesso 

em: 26 ago. 2020. doi:https://doi.org/10.170 

-58/rea.v26i1.8936. NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PRÁTICAS ESCOLARES I  - "IMPACTOS DA PANDEMIA NA 

EDUCAÇÃO"  

 

AUTOR PRINCIPAL: Heloisa Girotto da Silva  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profa. Me. Lívia Garcez 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Compreende-se a Psicologia Escolar como um dos campos de atuação do psicólogo, onde o mesmo visa 

contribuir no processo educativo e de formação da subjetividade dos sujeitos (MARTINEZ, 2009). Neste 

contexto, o objetivo geral deste estudo consiste em identificar as demandas e realizar praticas escolares 

em instituições de ensino, a fim de aliar teoria à prática aos acadêmicos do sétimo semestre de 

psicologia da Universidade de Passo Fundo. Contudo, devido a pandemia do Covid-19, foi necessário 

realizar uma readaptação do projeto inicial, em função do fechamento das instituições de ensino. Com 

a finalidade de identificar e propor intervenções, criou-se o projeto “Impactos da pandemia na 

educação”. A readaptação do projeto, teve como principal objetivo promover uma conta no Instagram 

com conteúdos informativos sobre o campo educacional e a psicologia, que permitisse atuar perante a 

sociedade, auxiliando-a. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente foram realizadas 39 entrevistas estruturadas com alunos, pais e professores, do ensino 

fundamental ao ensino médio, remotamente, via recursos tecnológicos. Posteriormente, os dados 

obtidos foram analisados qualitativamente e algumas problemáticas foram identificadas: ansiedade no 

período de isolamento, dificuldades para se adequar a rotina de estudos online, interação aluno, 

professor e escola, e por fim problemas na socialização durante e após a pandemia. Diante disto, criou-

se o Instagram, com o usuário @psica.dica, para devolver a população geral, estes resultados, 

abrangendo a ideia da disciplina teórico-prática. Diariamente esta página foi sendo nutrida através de 
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postagens, com textos acerca da psicologia escolar, stories e ainda foram realizadas quatro lives 

síncronas, com duração de uma hora cada, com profissionais da Psicologia convidados, abarcando cada 

uma das temáticas resultantes das entrevistas, já mencionadas. Os indicadores usados para avaliar os 

objetivos alcançados foram o alcance da conta, contanto com 544 seguidores, 344 visitas ao perfil, e 25 

publicações, no final de junho de 2020, além das interações via comentários dos usuários na conta, bem 

como as interações realizadas ao vivo durante as lives. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mesmo diante de um cenário totalmente inesperado, novo e desafiador, este relato de experiencia 

demonstra como a psicologia pode contribuir perante a sociedade, se reinventando em novos tempos, 

estando inserida também em meios tecnológicos, levando informações e conhecimento sobre os 

saberes psi, neste caso o contexto escolar.  

 

REFERÊNCIAS: 

MARTINEZ, Albertina Mitjáns. Psicologia Escolar e Educacional: compromissos com a educação 

brasileira. Psicol. Esc. Educ. (Impr.),  Campinas ,  v. 13, n. 1, p. 169-177,  June  2009 . 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Se trata de um trabalho de 

disciplina e não de pesquisa, portanto, não passou pelo CEP.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo            (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PLANTÃO DO CUIDADO: UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Henrique França Duara 

COAUTORES: Maria Luísa Nolasco Dal Molim; Dienifer Risson 

ORIENTADOR:Giovana Henrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Observatório da Juventude, Educação e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de Passo 

Fundo que desenvolve atividades de cuidado integral à adolescentes e jovens, através da inserção em 

espaços escolares. Frente à situação de pandemia e às limitações que ela impele, a UPF e seu corpo 

extensionista manifestam reconhecer a pertinência de espaços que promovam o cuidado e o bem-estar. 

A Rede de Cuidado UPF é uma iniciativa da instituição que tem como objetivo proporcionar um 

ambiente virtual onde alunos, estudantes e professores possam compartilhar suas experiências, 

frustrações e anseios mobilizados pelo período atual. Dentro desse espaço, O Plantão do Cuidado, uma 

frente de trabalho que já acontecia de forma presencial, configura-se como um lugar de escuta e 

acolhimento adaptado para a modalidade online, de extrema importância para o momento atual.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O Plantão do Cuidado se sustenta na perspectiva de clínica ampliada e funciona, nos moldes atuais, 

como uma roda de conversa virtual que possibilita o diálogo interdisciplinar entre os alunos, professores 

e funcionários; promove assim o acolhimento daqueles que desejarem entrar na sala e partilhar. 

Ressalta-se a importância de espaços como esse, visto que “o cuidado somente surge quando a 

existência de alguém tem importância para mim e passo a dedicar-me a ele” (Boff, 1999, p. 2). Dessa 

maneira, é possível vislumbrar a escuta e o diálogo entre os participantes. O Observatório da Juventude 

conta com a parceria das instâncias de cuidado e permanência estudantil da instituição (Setor de 

Atenção ao Estudante - SAES), e também do Curso de Serviço Social e dos estagiários do curso de 
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Psicologia, no desenvolvimento e atuação desse espaço. Dividido em três salas separadas, via Google 

Hangouts Meet, o Plantão acontece em quatro momentos diferentes, contemplando os estudantes; os 

funcionários e os professores da instituição. Essa iniciativa tem se constituído como um espaço de troca 

de experiências, em que se constroem coletivamente estratégias para contornar as dificuldades 

individuais e enquanto comunidade. O exercício do acolhimento, proposto pelo Plantão, não se limita 

àqueles que mediam a sala, uma vez que todos os membros acabam por acolher a angústia de seus 

pares, promovendo a importância da escuta. A comunidade acadêmica vêm se mostrando receptiva a 

esse espaço; através dele, consegue-se articular o cuidado e o compromisso com o estudante com os 

impasses do momento atual. Mesmo assim, algumas variáveis foram identificadas como dificultadoras 

para que o espaço atraia mais estudantes. Alguns exemplos disso, são que muitos alunos não se sentem 

confortáveis em mostrar e falar sobre sua realidade através das câmeras. Frequentemente durante o 

Plantão, os estudantes mostram seus medos e anseios quanto a pandemia, trazendo muito de seu 

ambiente familiar, e como o vírus afetou a família de cada um. Conseguir falar de si e sobre seus 

sentimentos é um desafio, especialmente para estudantes, professores e funcionários mais 

introspectivos. Assim, muitos acabam por não expressar tanto seus anseios, ou sequer acessar a sala 

online, além de, muitos não conseguirem acessar a sala por causa do horário, que acontece aos finais 

das tardes.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Percebeu-se que um espaço de escuta como este é essencial para saúde mental em tempos tão caóticos. 

Encerrado o primeiro semestre do plantão, a preparação e discussão para o semestre 2020/2 é que se 

adapte o espaço para que os alunos tenham mais disponibilidade de horário, viabilizando suas 

participações, e que ocorra uma divulgação maior do plantão, construindo assim, uma efetividade 

maior.      

 

REFERÊNCIAS: 

Boff, L. (1999). Saber cuidar: Ética do humano: Compaixão pela terra. Petrópolis, Brasil: Vozes.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo            (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MORRENDO DE BRANQUITUDE: ESTADO AUSENTE OU 

PRESENTE? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isabella Teresa Magalhães De Carli 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Elizabeth Nunes Maciel 

UNIVERSIDADE:  

 

 

 “Quando a América branca pega um resfriado, a América negra passa uma pneumonia”. (Steven Brown) 

O mundo e o Brasil estão abalados pela maior crise sanitária e humanitária do século XXI, instituída pela 

pandemia do COVID-19. Vírus invisível, implacável e destruidor de vidas, que consigo hoje leva mais de 

115 mil brasileiros. A pandemia veio agravar outras crises existentes no país, entre elas as crises: 

econômica, social, educacional e política. Essa tragédia colocou em evidência velhos e novos problemas 

brasileiros, e nos indagamos sobre a ausência do Estado para uns, e porque o vírus mata mais certo 

grupo social? Tais questionamentos nortearam este trabalho. 

Esse trabalho dispõe como objetivo um debate sobre a vida e morte do povo negro no Brasil durante a 

pandemia. Desse modo será considerado e imprescindível uma discussão sobre o papel do Estado hoje 

e a sua relação operante com o “racismo estrutural” categoria de análise fundamental para 

compreender a condição dos afrodescendentes no Brasil.  

A metodologia escolhida para o uso é a revisão bibliográfica e o cotejamento das informações oferecidas 

pelo Comitê Científico do Nordeste coordenado pelo Dr. Miguel Nicolelis. Serão utilizado dados da 

pandemia e essencialmente revisão bibliográfica. E as questões acima propostas e elencadas como 

norteadoras serão analisadas a partir das obras de Silvio Luiz de Almeida, filósofo, jurista, pesquisador 

das questões afrodescendentes e suas repercussões, bem como dos dados atualizados do Comitê sobre 

o Covid19 no território brasileiro. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
2

4
1

 

O trabalho não objetiva apresentar resultados mas desempenhar uma análise inconclusiva a partir de 

dados estatísticos e categorias como “racismo estrutural” e Estado ausente. A intencionalidade é gerar 

mais perguntas sobre a realidade produzida por essa crise com relação a população negra brasileira e a 

atuação do poder público.  

Elencamos como palavras-chave: racismo estrutural, Estado, covid-19, população negra. 

 

REFERÊNCIAS  

1) ALMEIDA, Sílvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte(MG): Letramento,2018. 

NICOLELIS, Miguel. Comitê Científico de combate ao corona vírus. Recife (PE), 2020. 

2) BRASIL. Ministério da Saúde. Manejo de corpos no contexto do corona vírus Covid19. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2020. 

4) IBGE, Covid19/2020. 

5) OMS, Organização Mundial da Saúde. Covid19, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESAFIOS IMPOSTOS PELO COVID-19 NO ÂMBITO DO 

DIREITO INTERNACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Joana Rosa Borges  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Patricia Grazziotin Noschang  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar o Direito Internacional perante a situação contemporânea pandêmica 

em que o mundo se encontra pelo vírus popularmente conhecido como COVID-19.  As discussões globais 

diversas, geram a instigação sobre resoluções inovadoras colocadas diante a presente questão, de modo 

que os países adotam suas próprias diretrizes, causando impacto nos outros Entes estatais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Insta registrar, de inicío, que a pesquisa se utilizou do método de abordagem dedutivo e de 

procedimento bibliográfico. Por ser uma questão de cunho global, com acesso a qualquer plataforma 

de intuito informativo ou meio de comunicação, se obtém dados atualizados sobre a doença. Conforme 

explica Mazzuoli, no que tange a direitos fundamentais ao quais os países tem incumbência em exercer, 

pode o Estado tomar todas as medidas que reputar necessárias em relação ao ingresso ou saída de 

estrangeiros do território nacional (2019, p. 439). Logo, medidas de contenção quanto à restrição 

locomotiva são em comparação a Ásia, apesar de menos cautelosas, respeitosas e não evasivas quanto 

à constante vigilância. Nessa senda, a crise mundial apresenta a individualidade de cada país em lidar 

com a situação, demonstrando maior cuidado em alguns países que outros, com influência de seus 

governadores. 

Imersa nessa logística, encontram-se as organizações internacionais que, como a OMS, de acordo com 

a revista Exame, depende de informações e verba orçamentária de seus membros e é criticada por 

alguns veículos de comunicação por não ter uma desenvoltura significativamente opressora aos seus 
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componentes (BRASIL, 2020). Contudo, conforme demonstra a FMI, segundo o G1 em informação 

datada de abril do corrente ano, aprovou a arrecadação de fundos aos 25 países mais pobres ao 

combate contra o novo vírus (ECONOMIA, 2020). Indubitavelmente, apesar de que em matéria 

participativa as organizações internacionais são responsáveis por conectar os Estados e são de 

fundamental importância nesse momento de crise, principalmente no que diz respeito à assistência em 

países que há necessidade de ajuda humanitária. O cooperativismo, ao passo em que posto a prova 

nesse momento, é de significativa valia a todas as nações. 

De outra banda, considerando a possibilidade de responsabilização internacional a China sobre o 

coronavírus, Paula Almeida, professora de Direito Internacional, no veículo de informação Jota, afirma 

a escassez de base jurisdicional sobre o caso, no que diz respeito à infração do Regulamento Sanitário 

Internacional. Almeida diz que basear-se na Constituição da OMS também é um argumento fraco para 

gerar responsabilidade no âmbito jurídico. Dentre outros problemas quanto à culpa da China, encontra-

se o cenário político, no qual se depara em momento fragilizado e confrontar uma potência mundial 

pode ser uma jogada perigosa, não apenas em ocasião hodierna. (OPINIÃO,2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa maneira, não só no Direito Internacional, mas em diversas áreas, o mundo defronta-se com o 

desafio de manter a união entre os Estados para combater a doença que gera incerteza territorial por 

parte de alguns. Os ataques midiáticos as Organizações Internacionais, as quais possuem limitações por 

parte dos próprios entes estatais, bem como a Jurisdição Internacional, de modo que dificulta o acesso 

à responsabilização de determinado Estado, traz a tona lacunas sob a jurisdição global.  

 

REFERÊNCIAS: 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de Direito Internacional Público, Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

O DIREITO INTERNACIONAL FRENTE A PANDEMIA COVID-19. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-direito-internacional-frente-a-pandemia-covid-19-

09042020. Acesso em: 18/04/2020. 

FMI APROVA RECURSOS PARA ALIVIAR A DÍVIDA DE 25 PAÍSES POBRES. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/13/fmi-aprova-recursos-para-aliviar-a-divida-de-25-

paises-pobres.ghtml. Acesso em 18 de abr. de 2020. 

NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, QUAL O PAPEL DA OMS NO COMBATE A PANDEMIAS? Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/no-dia-mundial-da-saude-qual-o-papel-da-oms-no-combate-a-

pandemias/. Acesso em 18 de abr. de 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MAIS LEITURA EM SALA DE AULA: A LITERATURA NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA E 

FILOSOFIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: JOÉLICA PEREIRA DE LIMA  

COAUTORES: LEONARDO GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: JOSANDRA ARAÚJO BARRETO DE MELO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

 

INTRODUÇÃO: 

O educador, em seu malabarismo para se inovar, deve estar disposto a considerar novas metodologias 

e perceber que a ludicidade, segundo Negrine (2001), serve de aporte para a aproximação mais concisa 

dos alunos com o ambiente escolar, por trazer a vida cotidiana para sala de aula. Desse modo, a leitura, 

que é fundamental para o desenvolvimento da intelectualidade humana e está presente em todos os 

ambientes da sociedade, pode ser um recurso auxiliador para o professor de qualquer disciplina, no 

processo de ensino-aprendizagem, aproximando os alunos e tornando as aulas mais dinâmicas. Nos 

referimos a uma leitura reflexiva e crítica, onde o leitor é levado questionar o que se aprende, e não 

apenas a memorizar para a “avaliação de conhecimentos”, conforme Lima (2014). Sugerimos aqui uma 

proposta de aula interdisciplinar, onde o seu papel seja relacionar a literatura com os conteúdos 

geográficos e filosóficos estudados em sala de aula , como também com a realidade fora dos muros 

escolares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O ser humano está sempre se comunicando, nas mais diversas formas de linguagem. Os textos literários 

são apenas uma forma de externar a mensagem que o autor quer passar para seus leitores. Propomos 

aqui uma aula utilizando-se da literatura como recurso didático para o ensino-aprendizagem 

interdisciplinar da Geografia e Filosofia. Para tanto, há a necessidade de planejamento prévio, o 

professor precisa fazer um levantamento de quais obras pretende trabalhar e como disponibilizar aos 

seus alunos. Aula sem planejamento, conforme Lima (2011), é transformar qualquer metodologia em 
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um fiasco. Não há como fugir de imprevistos e adversidades, mas sem planejar, é quer ensinar às cegas. 

Munido de uma lista com as obras que a biblioteca escolar possui ou os arquivos em pdf, caso seja e-

book, o professor deve elaborar um roteiro ou questionário para o alunado, de forma a orientá-los sobre 

o que buscar. Uma ficha de leitura, contendo pontos a serem observados, é relevante para que o 

discente não se perca na finalidade traçada. Exponha seus objetivos antes de disponibilizar o livro, para 

que o aluno não pense que é apenas um entretenimento. Já imaginou que delícia estudar Geografia e 

Filosofia por meio daquele romance que você tanto gosta? São vários os gêneros, para todos os gostos 

- aventura, romance, drama, policial, suspense, terror - e os alunos terão a liberdade de escolher 

naquela listagem aquilo que mais lhe for atrativo, sem aquela “leitura obrigatória” que tanto enfada. O 

professor pode traçar questões gerais, que se moldem para todos os livros: onde se passa a história? 

Como é a cultura em que os personagens estão inseridos? Você consegue apontar em um mapa algum 

lugar mencionado pelo autor? Quais questões filosóficas podem ser citadas? Os conceitos estudados 

em sala podem ser relacionados à história do livro? Tomemos como exemplo o livro Dom Quixote, de 

Miguel de Cervantes. O aluno pode inferir que a história se passa na Espanha, mas quais outras 

características geográficas e filosóficas podem ser levantadas? Quais características a cultura espanhola 

tem semelhantes ou diferentes da brasileira? O fato da personagem ser levada à loucura por tanto ler 

faz com que se tenha outros discursos sobre a realidade? Trata-se de um estímulo ao desenvolvimento 

de uma aula socioconstrutivista, onde o educador deixa de ser o detentor do saber e os alunos apenas 

a absorvam e memorizem, e passamos para o papel de um educador mediador de conhecimentos, 

incentivador de debates e reflexões, no qual o conhecimento é construído e o aluno protagoniza a 

aprendizagem, levantando questões e críticas, tornando-se atuante socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A literatura não precisa ser exclusiva das aulas de Português. Trazemos uma proposta de aula 

interdisciplinar, aproximando o mundo literário das aulas de Geografia e Filosofia, como forma de 

estímulo a esse hábito tão importante ao ser humano e, principalmente, ao desenvolvimento do 

pensamento crítico. Portanto, a literatura torna-se mais um recurso didático a serviço da Educação, na 

formação de cidadãos aptos a atuar na sociedade de forma consciente e plena.     

 

REFERÊNCIAS: 

LIMA, Joélica Pereira de. O desenho animado como recurso didático: uma intervenção no ensino médio. 
Monografia de Especialização em Fundamentos da Educação. UEPB, Campina Grande-PB, 2014. 

_______. A construção do pensamento geográfico através dos Desenhos Animados: Uma experiência 
utilizando o Pica-Pau como Recurso Didático. Monografia de Graduação em Licenciatura Plena em 
Geografia. CEDUC/UEPB, Campina Grande-PB, 2011. 

NEGRINE, Airton. Ludicidade como Ciência. In: SANTOS, Santa Marli Pires dos (org). A  ludicidade como 
ciência. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CAPACIDADE DE TOLERÂNCIA AO MAL-ESTAR DO NOVO 

CORONAVÍRUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Josieli Marina Migon   

COAUTORES: Analise Lasari Peres Canali  

ORIENTADOR: Suraia Estacia Ambros  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF)  

 

INTRODUÇÃO: 

Antes da pandemia, já vivíamos momentos de individualidade, onde tudo era passageiro e a ênfase 

estava no ter e não no ser. Este estudo reflete certa preocupação com o sujeito devido às dificuldades 

vividas na pandemia, quanto à necessidade de manter a si mesmo e preservar as relações, para 

conseguir tolerar este mal-estar. 

Aos conflitos inerentes à vida familiar, foi acrescida a preocupação diante da possibilidade de 

enfermidade, fragilidade financeira, privação da vida escolar para crianças e adolescentes, e todo mal-

estar resultante dessa situação que remete a uma vivência  de desamparo. 

O Projeto de Acolhimento Interinstitucional às Famílias (PAIFAM), diante desse mal-estar instaurado, 

instiga a pensar, a partir das ideias de autores clássicos e contemporâneos, sobre que recursos e 

circunstâncias, fazem o ser humano, ser ou não, capaz de tolerar os infortúnios da vida, e propõe um 

questionamento sobre este tema, amplo e inesgotável, para que possamos abrir caminhos de reflexão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente, vive-se um período atípico e preocupante, com o avanço da disseminação mundial do novo 

Coronavírus. A Covid-19 é a síndrome respiratória, gerada por este  e acomete pessoas em diversos 

graus de complexidade, podendo levar à morte. Para conter o avanço do vírus, medidas de prevenção 

foram tomadas, como o distanciamento social e a quarentena, para diminuir a circulação de pessoas a 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
2

4
7

 

serem expostas e, o isolamento, para separar pessoas contaminadas das que não estão (FARO et.al, 

2020). 

Freud (1930) cita que o sofrimento ameaça o ser humano pelo próprio corpo, condenado ao 

definhamento; pelo mundo externo, que pode voltar-se contra ele com forças de destruição e pelos 

relacionamentos com os outros. O último, talvez seja o mais penoso, mas é inevitável não sentí-lo, sendo 

que o mal-estar originado pelo novo Coronavírus, gera sofrimentos também à família. Ficar isolado com 

os membros, compartilhar com mais assiduidade o mesmo ambiente, mudar rotinas, tudo isto causou 

testes na capacidade de tolerar as atitudes dos outros, e em alguns casos desfez uniões. Segundo 

Bauman (2001), a modernidade líquida traz consigo a ideia de transitoriedade das relações, e neste 

momento de pandemia, laços são postos à prova. Para o autor, a era atual se mostra fluida e há pouco 

espaço para estabelecer rotinas sociais. 

Todas essas alterações mudaram o cenário social, a imposição de afastamento, restrições profissionais 

e de convívio implicaram em desconforto e sofrimento emocional. Tolerar e suportar o mal-estar 

demandam recursos psíquicos pela necessidade de enfrentamento da situação.                   

Freud (1927) já dizia que, existem elementos da natureza que parecem não estar sob o controle 

humano. Com isso, diante da pandemia, as pessoas podem aceitar a situação incontrolável e adaptar-

se com o mal-estar, desenvolvendo tolerância às limitações, ou podem, negar a realidade, se pondo em 

risco e colocando os outros também nessa condição. 

No entanto, para Freud (1927), existe algo gratificante que a humanidade pode ofertar diante a 

catástrofes, deixar de lado as discordâncias e dificuldades, lembrando-se da tarefa de preservação 

contra o poder superior da natureza. Com isso, seria possível às pessoas, no momento atual, agirem 

com solidariedade, pensando em toda uma civilização, que é influenciada pelas ações de todos a sua 

volta. E pensando nas relações familiares, poderia-se tentar ter mais flexibilidade e tolerância consigo e 

com os demais, exercitando o diálogo para resolução de conflitos e não deixando que os laços afetivos 

sejam desfeitos.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com esse estudo, procurou-se compreender melhor as relações humanas, desde a família até a 

coletividade, com foco na capacidade de tolerância ao mal-estar da pandemia. Partindo-se do 

pressuposto que é um tema atual e que merece estudos mais aprofundados, uma vez que, atitudes 

individuais podem “contagiar” aos demais, tanto no sentido da destrutividade, como da tolerância aos 

tempos de mal-estar.    

 

REFERÊNCIAS: 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

FARO, André et al. COVID-19 e saúde mental: A emergência do cuidado. SciElo, Estudos de Psicologia, 

Campinas, vol.37, jun. 2020. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100507>. Acesso em: 

20 jul. 2020. 
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FREUD, Sigmund. (1927). O futuro de uma ilusão. Edição standard brasileira das obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

FREUD, Sigmund. (1930). O mal-estar na civilização. Edição standard brasileira das obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1996.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UMA PROPOSTA DE SEQUENCIAMENTO DIDÁTICO PARA O 

ENSINO MÉDIO:  APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

FINANCEIRA POR MEIO DE QUESTÕES DO ENEM E DE 

CONCEITOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliana Valério  

COAUTORES: Taís Montelli dos Santos e Paula Boito 

ORIENTADOR: Rosana Maria Luvezute Kripka 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Universidade de Passo Fundo, tendo enfoque na formação integral dos acadêmicos, oportuniza 

diferentes ações para o protagonismo estudantil: ensino, pesquisa e extensão. Interferindo nas 

diferentes áreas junto à comunidade, possibilita experiências transformadoras na formação acadêmica. 

Nesse sentido, entre os vários projetos de extensão da Universidade, existe o Projeto Formação 

Continuada de Professores de Matemática, vinculado ao Programa Integração da Universidade com a 

Educação Básica, que tem como foco principal oferecer apoio pedagógico a professores da educação 

básica e aos estudantes de matemática, por meio de reflexões e intervensões sobre a ação pedagógica 

em contextos escolarizados. Atualmente conta com a coordenação geral da Profa Me. Eliamar Ceresoli, 

trabalhando conteúdos de ensino fundamental II, médio e EJA.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma das ações desenvolvidas no projeto citado refere-se à formação de professores que pretendem 

atuar ou que já atuam no ensino médio, a qual, devido à pandemia da COVID 19, está sendo 

desenvolvida por meio de encontros semanais pelo Google Meet, com a participação dos bolsistas 
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extensionistas e de professores que atuam na educação básica. Nesse grupo, sob a coordenação da 

profa Dra. Rosana M. L. Kripka, por sugestão dos professores participantes das escolas, o assunto 

escolhido para ser abordado foi a educação financeira, tendo como objetivo aprofundar os conceitos 

de matemática financeira, favorecendo a formação integral dos estudantes, conforme orientações 

gerais da BNCC(2017). Os professores justificaram essa escolha devido à importância social do tema, 

bem como pelo fato de estarem preocupados com a preparação dos estudantes para a realização do 

ENEM. Inicialmente foi realizada uma busca por questões do ENEM, selecionadas entre os anos de 2017 

a 2019, as quais envolviam conceitos relacionados ao tema Matemática Financeira. Após, foi elaborada 

uma sequência de aulas envolvendo conceitos de matemática financeira e de educação financeira para 

o ensino médio, a qual deve ser aplicada pelos professores do grupo no segundo semestre de 2020. A 

sequência foi elaborada considerando o contexto atual de pandemia. Foram construídos slides, 

questionários e listas de problemas, os quais podem ser utilizados pelo professor em aulas remotas, ou 

posteriormente de maneira presencial. As tarefas destinadas aos estudantes podem ser disponibilizadas 

na plataforma Classroom, ou por qualquer outra semelhante. Conforme a necessidade de cada 

professor, a sequência pode ter mudanças na sua aplicação, tendo em vista que muitos alunos não 

acessam as aulas remotas de maneira síncrona. Destaca-se que, para despertar o interesse pela 

aprendizagem e possibilitar o resgate de conhecimentos prévios, na sequência foram utilizados: vídeo 

(documentário sobre consumo consciente), notícias de jornais relacionadas ao tema, análise de 

situações reais. Além disso, visando à preparação para o ENEM pretende-se aplicar a sequência didática 

da seguinte forma: um teste inicial, com questões de anos anteriores do ENEM sobre o assunto 

matemática financeira, para avaliar o conhecimento prévio dos alunos; em seguida o professor explora 

o assunto e a educação financeira em uma série de aulas, fazendo-o refletir e planejar sua vida financeira 

através de situações do seu cotidiano; e novamente se aplica as mesmas questões de anos anteriores 

do ENEM. Espera-se que os estudantes consigam resolver assertivamente as questões, depois do 

assunto ter sido explorado conforme orientações do sequenciamento elaborado de modo reflexivo e 

colaborativo no grupo. Também espera-se que os estudantes sejam capazes de usar os conhecimentos 

construídos ao realizarem planejamentos financeiros em suas vidas, o que também seria um indicativo 

de ocorrência da aprendizagem significativa dos conceitos trabalhados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao término da elaboração da sequência, verifica-se, pela clareza e objetividade do material produzido, 

que ela pode ser aplicada inclusive por professores da educação básica que não participaram dos 

encontros formativos, favorecendo a sua socialização. Por suas características,  a proposta pode 

possibilitar ambientes de aprendizagem significativa dos conceitos abordados, pois possibilita a 

interação de conhecimentos prévios (cotidianos), com novas informações apresentadas no âmbito 

escolar. 
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BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 

MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

BUAES, Caroline Stumpf; COMERLATO, Denise; DOLL, Johannes. Caderno de educação financeira: viver 

bem com o dinheiro que se tem. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2015. 87 p. 
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Excel. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 307 p. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ALUNO APOIADOR: EXPERIÊNCIAS ATRAVÉS DAS 

EXPRESSÕES AFETIVAS   

 

AUTOR PRINCIPAL: Kátia Batista Inácio  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Regina Ampese 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes da UPF acompanhamento e auxílios aos acadêmicos 

que possuem dificuldades ou deficiências, o projeto "Aluno Apoiador" conta com estudantes 

apoiadores. Dentro de um processo de ensino e aprendizagem, compartilhando os conhecimentos e as 

dificuldades existentes, visando o acesso, à participação e à aprendizagem do acadêmico apoiado. O 

projeto propõe a atuação de alunos que apoiem esses estudantes, assim, auxiliando em suas dúvidas, 

fazendo exercícios e propondo grupos de estudo, também oferecendo acessibilidade pedagógica e de 

locomoção aos estudantes com deficiência (cognitivas, sensoriais e fisicas) dos cursos de graduação da 

UPF. A atividade é desenvolvida articulada com o Setor de Atenção ao Estudante (SAES). Os relatos de 

experiências, são das experiências de acompanhamento de trabalho de Monitoria da aluna com 

acadêmico Autista em sala de aula. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A inserção da aluna no projeto se deu atráves de um processo seletivo no primeiro semestre de 2020. 

Como apoiadora do projeto é monitora de um estudante com o transtorno autista, realizando o 

acompanhando do aluno em aula. O autismo é um transtorno sem causas evidentes e com ocorrências 

indefinidas. Podendo ter alterações no desenvolvimento, alterações de linguagem, prejuízos nas 

relações interpessoais, déficit na interação social, dificuldade no relacionamento com outras pessoas, 

dificuldade na capacidade imaginativa e nos movimentos. Varia de acordo com o nível, cada um tem 

sua especificidade e potencial individual. Nesse acompanhamento com o acadêmico autista é 

importante tratar ele como autista, auxiliando, orientando para contribui no avanço, desempenh e não 
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subestimar. Necessário trabalhar explorando, descobrindo suas qualidades, para que o processo de 

aprendizagem se amplie. Nesses encontros com o outro é importante estabelecer um vínculo de trocas 

com a presença dos afetos, pois, eles podem ser produzidos fora do indivíduo, isto é, a partir de um 

estímulo externo, no seu meio físico ou social, atribuindo um significado com tonalidade afetiva. 

Aprender sua linguagem, compreender seu comportamento, enfrentamento, como se comunica é 

extremamente necessário para estabelecer as trocas, com isso a atenção afetiva ajuda na produção de 

vinculo e cria um espaço seguro para experimentar as experiências de conhecimento e ensino. É 

importante pautar que o apoiador tem o conhecimento e que isso é importante, mas o apoiando têm 

seus próprios conhecimento e experiência, e isso deve ser respeitado e compreendido. Portanto, tudo 

é uma questão de tempo e de oportunidade. O afeto como elemento básico na constituição da cognição 

humana, pode ser definido nestes termos como o “conjunto de fenômeno psíquicos que se manifestam 

sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou prazer, 

de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza". Assim, é importante 

lidar com as limitações  do acadêmico e monitora. No momento com o enfretamento dos processos das 

condições atuais no contexto de pandemia,  é uma prática de trabalho que exige estar atento a todos 

os fatores para não fazer uma leitura errada da situação. Prestando atenção nos comportamentos do 

acadêmico, como está reagindo a determinada situação. Quais são as suas forma de enfretamentos, 

possibilidades e desafios, pois todos esses fatores influenciam no seu desempenho, na aprendizagem e 

nas experiências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Compreende que o trabalho de monitoria depende das trocas, entramos na importância da base das 

relações afetivas, com a capacidade de atribuir valor ao que o acadêmico desempenha, desenvolvendo 

uma linha de ação que se chama processo, onde se abre e cria espaço para que aconteçam as 

experiências de aprendizagem. Não subestimando ele, explorando e descobrindo suas qualidades e 

potencialidades, buscando desenvolver outras para que o processo de aprendizagem consiga ser 

ampliado.       

 

REFERÊNCIAS: 

BOCK, ANA MERCÊS BAHIA; FURTADO, ODAIR; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. PSICOLOGIA UMA 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE PSICOLOGIA. 13.ed. ref ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.     

BEZERRA, Ricardo José Lima. Afetividade como condição para a aprendizagem: Henri Wallon e o 
desenvolvimento cognitivo da criança a partir da emoção. 2006. 

UPF PESQUISA E INOVAÇÃO: Projeto Aluno Apoiador. Dispovível em: 
<https://www.upf.br/extensao/projetos-programa/projeto-aluno-
apoiador?pagina=2&httproute=True>. Acessado em 20 de agos de 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO LINGUAGEM E INCLUSÃO: O PAPEL DOS 

MEDIADORES CULTURAIS ATUANDO ATIVAMENTE JUNTO AO 

GRUPO DE LEITURA DA ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDESE DE 

CEGOS (APACE), NO CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kátia Batista Inácio  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Hercílio Fraga de Quevedo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto linguagem e inclusão integra o programa de extensão Ensino e Inovação, que visa promover 

a inclusão de cidadãos cegos na cultura letrada, de modo a ampliar as suas possibilidades de auto-

compreensão e compreensão de mundo. Atualmente esse trabalho é exercido voluntariamente por um 

professor de Letras e uma Psicóloga juntamente com os participantes do grupo, cegos Leitores da 

Associação Passofundese de Cegos (Apace). Tendo como ponto de partida os textos literários, 

linguagens não verbais, vídeos e letras de música. Com isso, o projeto visa promover o senso crítico 

reflexivo, de maneira a possibilitar uma inserção cidadã, resgatando aspectos de autoestima, de direitos 

e deveres sociais. Essas atividades de leituras, antes do período da pandemia era realizada na associação 

uma vez na semana, toda quarta-feira, das 15:00h ás 16:00h. Agora com o contexto da pandemia, as 

leituras são realizadas duas vezes na semana, com postagem no grupo do Whatsapp Apace Leitura.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Há 17 anos o Professor de letras idealizou e criou um grupo de leitura no qual voluntariamente lia para 

os cegos da Apace. Com o passar dos anos esse trabalho se transformou num projeto da Universidade 

de Passo fundo, o qual ele se tornou coordenador. O programa de Apoio Institucional a Discentes de 
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Extensão e Assuntos Comunitários (Paidex), criou bolsas para que acadêmicos de alguns cursos pudesse 

contribuir auxiliando o professor no projeto. Há um ano a psicóloga ingressou no grupo recebendo essa 

bolsa auxilio, mas com os cortes de bolsa que a instituição teve que realizar, esse semestre os 

profissionais se comprometeram a manter ativo o projeto mesmo sem as bolsas. Os papéis exercido 

pelos mesmos são de mediadores sociais: que podem ser organizados por diversos profissionais 

(professores, bibliotecários, psicólogos, artistas, escritores, editores, livreiros, trabalhadores sociais ou 

humanitários). Tais experiências voltam se para aqueles que estão mais distantes dos livros: crianças, 

adolescentes, mulheres ou homens, em geral pouco escolarizados, cujas culturas são dominadas, ou 

seja,  quem necessitam de mediadores para ter acesso a leitura como os deficientes visuais. Provindos 

da tradição oral, muito mais do que a escrita, que há muito fornece as balizas, os recursos que tornam 

possível a associação entre a experiência particular e as representações culturais compartilhadas. Mitos, 

contos, lendas, provérbios, cantos, refrãos permitiam-lhes, em certas medidas, simbolizar emoções 

intensas ou acontecimentos inesperados, representar conflitos, dar forma a paisagens interiores, 

inserindo-se ao mesmo tempo em uma continuidade, transmissão. Construir um sentido.  A associações 

empenha-se em facilitar o acesso aos livros. Os profissionais que trabalham no projeto têm consciência 

da complexidade dos processos, pois não é somente a “distração” da leitura. Esse tipo de mediação 

como um trabalho/atividade mais vasto pois vai da ordem terapêutica, cultural, educativa e até política. 

Para nós que vivemos na América Latina, e agora enfrentado mais uma crise de (pandemia), que 

acarretou em outras crises, temos a consequências de uma exploração econômica selvagem, de 

processos de segregação prolongadas, de uma dominação social feroz, e de uma territorialização da 

pobreza. Quando uma pessoa ou uma população é  gravemente atacada em sua existência, em seu 

corpo, sua dignidade, ou espoliada em seus direitos essenciais, a “reparação” deveria ser jurídica ou 

política. É fundamental que cada um disponha de uma atividade que lhe permite assegurar, de maneira 

digna, a suas subsistências e a dos seus próximos; e que tenha voz no capítulo do futuro comum. Os 

dois profissionais são engajados em lutas sociais para que os membros do grupo tenham acesso à 

cultura, ao conhecimento, à informação constitui um direito excessivamente desprezado. Assim como 

a apropriação da leitura. Por isso mesmo com os cortes realizados e a pandemia se priorizou a 

continuação do projeto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com as leituras durante o contexto atual de pandemia sendo realizadas no grupo de Whatsapp. 

Compreende que o trabalho se mantêm colaborando efetivamente para vários objetivos na vida dos 

participantes. Os diversos conteúdos, tem a participação e contribuições dos mesmos, os relatos são de 

aprendizagem diversas, a conquista de novos conhecimentos, tornando-se mais críticos; e também mais 

capazes de explorar novas experiências humana, atribuindo-lhes novos sentido e valor poéticos a 

vida.      
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PETIT, Michèle. A arte de ler ou como resistir à adversidade. São Paulo: Ed. 34, 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( x  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EQUIDADE DE GÊNERO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE 

EDUCAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Kauana Fernanda Antunes Osório 

ORIENTADOR: Patrícia Ketzer  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho refere-se ao Projeto de Extensão Economia Solidária e Equidade de Gênero da 

Universidade de Passo Fundo/RS, com o intuito de explanar as atividades realizadas no município de 

Passo Fundo com os adolescentes do CRAS II - Centro de Referência de Assistência Social. O Projeto de 

Extensão pretende repensar os modelos tradicionais dessa sociedade patriarcal e capitalista, visando a 

formação dos adolescentes através da igualdade dos gênero com a perspectiva da economia solidária. 

O objetivo do projeto é confrontar as realidades de divisão sexual na sociedade junto a seus reflexos 

em todos os aspectos do cotidiano, inclusive sendo reproduzidos no trabalho, gerando uma diferença 

de classe e gênero. Através do projeto são realizadas visitas mensais e atividades, estabelecendo 

diálogos para desenvolvimento do pensamento crítico, buscando possibilitar aos adolescentes uma 

nova perspectiva de sociedade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto Economia Solidária e Equidade de Gênero vinculado a Universidade de Passo Fundo (UPF), 

desenvolve atividades com adolescentes entre 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. O 

projeto aborda uma nova perspectiva sobre o funcionamento da sociedade, trabalhando desde os 

aspectos da vida cotidiana até os tabus e dificuldades enfrentadas a partir do gênero e o olhar 

emancipatório através da prática da economia solidária. Desta forma, foram introduzidos aos 

adolescentes diversas atividades as quais faziam com que os mesmos pensem a partir de uma 

perspectiva diferente, estabelecessem um olhar crítico para o todo e compreendessem as perspectivas 

de gênero e economia solidária. Uma das atividades realizadas foi junto do documentário de curta 
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metragem “Absorvendo o tabu” dirigido por Rayca Zehtabchi. Com o documentário trabalhou-se o 

impacto do machismo no corpo feminino, a divisão sexual de trabalho e o trabalho desenvolvido pelas 

mulheres para a promoção de independência financeira; no  primeiro momento, o espaço foi aberto 

para a exposição de opiniões e discussões, os adolescente expressavam seus pensamentos e 

julgamentos, no segundo momento, foi organizada as informações e avaliações a respeito da realidade 

do qual estamos situados, em seguida foram dirigidos questionamentos socráticos para estimular e 

fortalecer o raciocínio independente dos jovens proporcionando aos mesmos que compreendessem as 

situações abordadas e os impactos que geram. Durante o período de um ano em que as atividades foram 

desenvolvidas e realizadas, foi possível perceber a mudança e evolução do grupo de jovens, onde 

compartilharam suas vivências, estabeleceram diálogos, questionaram, expuseram opiniões, trouxeram 

ideias e trabalharam em coletivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir de visitas, desenvolvimento de atividades e diálogos estabelecidos pelo projeto, proporcionou-

se aos adolescente vinculados ao CRAS II da cidade de Passo Fundo/RS uma nova compreensão a 

respeito dos modelos tradicionais da sociedade, propiciando o desenvolvendo e autonomia de seus 

pensamentos e um olhar crítico e coletivo. 

 

REFERÊNCIAS: 
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de gênero: uma abordagem econométrica,[s. l.], p. 1 - 19, 2010. 
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economia solidária na extensão pesqueira através da prática organizativa das mulheres marisqueiras do 

município de Anchieta, ES. Revista Brasileira de Agroecologia, [S.l.], v. 2, n. 2, sep. 2007. 

FLORES, Manoela D. As mulheres na economia solidária e os indicadores de desigualdade de gênero no 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA RECUSA ALIMENTAR 

NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: RELATO DE 

CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kerolay Moraes Romani  

COAUTORES:  Laura Cristina Agostini 

ORIENTADOR:  Profa. Ms. Lisiane Lieberknecht  Siqueira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

As dificuldades alimentares são situações em que a criança demonstra menor aceitação alimentar, com 

a eventualidade de resultar em consequências familiares, emocionais, físicas, no crescimento e 

desenvolvimento, de acordo com a duração, diagnóstico, intensidade do problema e da atuação da 

família e profissionais de saúde. Sendo capaz de ser uma situação passageira ou persistente.  (FISBERG; 

TOSATTI; ABREU. 2014) 

De acordo com Junqueira, et al. (2015) o fonoaudiólogo deve ampliar a visão sobre as dificuldades 

alimentares infantis, entender e explorar a problemática por novas perspectivas. 

O presente projeto tem como objetivo relatar alternativas usadas no atendimento fonoaudiológico nas 

dificuldades alimentares em tempo de pandemia, sendo que diversas relações científicas evidenciam 

que as dificuldades alimentares acometem de 8% a 50% das crianças, dependendo dos critérios 

diagnósticos utilizados, mas independentemente de sexo, condição econômica, idade e etnia. 

(JUNQUERIA et. al 2015) 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nos meses de junho e julho de 2020, na Clínica Escola do Curso de Fonoaudiologia da Universidade de 

Passo Fundo, foi realizado terapia de Motricidade Orofacial com paciente de 2 anos e 2 meses, sexo 
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feminino, que buscou atendimento devido ter recusa alimentar, com histórico de problemas de saúde, 

nasceu prematura com 25+5 semanas, precisando de suporte respiratório, recebeu alta hospital com 7 

meses de idade gestacional corrigida, com uso de sonda nasogástrica e em fevereiro de 2019 foi 

submetida ao uso de gastrostomia. Passou por diferentes cirurgias e atualmente faz uso de 

medicamentos para dificuldades respiratórias. Pagliaro, et al. (2016) considera a prematuridade uma 

condição de risco para dificuldades alimentares, devido a imaturidade anatomofisiológica que 

predispõe a uma série de dificuldades para adaptação e evolução na vida pós-natal, entre estes, 

problemas importantes relacionados a alimentação.  

Foram realizadas 7 sessões de terapia fonoaudiológica, nas quais a paciente compareceu em quatro, 

suas faltas foram justificadas devido ao seu estado de saúde. Destas duas sessões foram presenciais e 

duas realizadas forma remota.  

Na primeira sessão de atendimento realizou-se anamnese inicial com a mãe da paciente de forma 

remota através da plataforma “google meet” devido a circulação do vírus Corona Vírus (Covid-19). O 

segundo atendimento foi realizado de forma presencial, para aplicação da avaliação informal, utilizando 

gelatina e brinquedos. Durante a atividade proposta com o intuito da criança realizar a busca dos 

brinquedos em contato com a gelatina gelada e colorida, a paciente demonstrou aversão em tocar o 

alimento e com o auxílio de uma colher plástica, de forma calma começou a interagir com o meio e 

manuseou o alimento, expressando algumas caretas. A terceira sessão de atendimento deu-se de forma 

remota, na qual foi solicitado a mãe que fizesse arroz cozido em uma cor e utilizasse arroz cru em outra 

cor, para ter diferentes texturas e cores. Após a mãe instigar, a paciente brincou e interagiu com arroz 

amarelo e cru, ao invés do azul e cozido, devido ser um alimento seco e de preferência da criança. No 

quarto e último atendimento foi confeccionado um tapete sensorial, utilizando canudos e copos 

plásticos, algodão, arroz cru, papel crepom, lixa, palito de picolé e bolas de gel, com o intuito de 

promover a estimulação sensorial visual e de diferentes partes do corpo. A criança participou e interagiu 

de forma alegre e divertida com as diversas texturas. Segundo Junqueira (2014) é importante 

desenvolver os estímulos sensoriais, pois promove a exploração, a experiência de aprendizagem de 

novos padrões de movimento para a alimentação.  

Ao finalizar o período de atendimentos, a criança demonstrou maior interação com os alimentos e 

segundo relato dos pais, a mesma já manifestava progresso nos horários de refeição familiar, 

manuseando os alimentos da família sem demonstrar muita aversão.        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do contexto mundial encontrado devido a doença Covid-19, buscou-se novas alternativas para 

dar continuidade aos atendimentos fonoaudiológicos, onde a participação familiar foi fundamental. 

Pagliaro (2016) recomenda-se que o fonoaudiólogo faça o acompanhamento da transição alimentar do 

prematuro, repassando orientações aos familiares, relação dos utensílios, consistências e modo correto 

de ofertar o alimento, tornando a criança capaz de usar as habilidades motoras orais.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PEQUENO PRÍNCIPE EM CORDEL: UMA PROPOSTA DE 

AULA INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA E GEOGRAFIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: LEONARDO GOMES DA SIVA  

COAUTORES: JOÉLICA PEREIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: MÁRCIO JOSÉ CUBIAK 

UNIVERSIDADE: Centro Universitário Leonardo Da Vinci  - UNIASSELVI 

 

INTRODUÇÃO: 

Muitas vezes, a busca por uma metodologia que prenda a atenção dos alunos é um desafio para 

professores do Ensino Médio, público e/ou privado. Assim, conforme Paula e Silva (2012, p.1) "o 

licenciando precisa se envolver nas pesquisas de diferentes ferramentas e metodologias para tornar o 

ensino [...] mais atraente e útil no exercício da prática docente". Dessa forma, o cordel pode ser usado 

como uma ferramenta didática lúdica e atraente no ensino interdisciplinar de Filosofia e Geografia. Esta 

forma inusitada de se trabalhar a literatura cordelista na sala de aula é intitulada pelo Cordelista Manoel 

Monteiro como: "O novo Cordel". Trazemos neste trabalho uma proposta de aula utilizando-se do livro 

"O Pequeno Príncipe em Cordel", de Josué Limeira, como recurso didático em uma aula interdisciplinar, 

apresentando conceitos filosóficos e geográficos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O livro "O Pequeno Príncipe em Cordel", de Josué Limeira, é uma adaptação do clássico francês "O 

pequeno príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry. Estruturalmente, tem estrofes compostas por seis 

sílabas (sextilhas), é dividido em 27 capítulos e contém ilustrações em xilogravuras coloridas. O primeiro 

capítulo, intitulado "O desenhista", conta a história do protagonista que, aos 6 anos, viu em um livro 

uma jiboia engolindo um bicho. Ao tentar fazer a representação e mostrar para os outros, foi mal 

interpretado. Em vez de um elefante engolido por uma cobra, os adultos viram um chapéu. Temos aqui 

uma ferramenta ótima para o professor de filosofia, que pode abordar ideias de Aristóteles, filósofo 

grego. É notório aqui que há dois tipos de interpretação da mesma obra, isso se dá a partir da vivência 
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que cada indivíduo traz consigo. Assim, corroborando com as ideias de Aristóteles, Lobo (2020), em 

matéria para site Brasil Escola, afirma "a tese formulada por Aristóteles permite essa diferença [de que 

as ideias são atemporais], pois [...] não são assimiladas por todas as pessoas na mesma fonte, pois a 

fonte é a experiência e nem todos têm as mesmas experiências". A partir desta perspectiva, o professor 

pode levantar os seguintes questionamentos: Você consegue se expressar de forma que o outro te 

compreenda? Houve alguma vez que você foi mal interpretado? Como podemos tornar a comunicação 

mais clara? A vida de cada um influencia na compreensão ou interpretação de fatos e informações? 

Essas e outras questões podem ser lançadas pelo professor para que se inicie um debate a respeito do 

conceito filosófico estudado e os alunos apontem suas dúvidas e inquietações. O protagonista, frustrado 

por não ter tido seu desenho compreendido, deixa de desenhar e torna-se piloto, vai viajar pelo mundo. 

Ao professor de Geografia cabe verificar não apenas a regionalização nordestina da literatura cordelista, 

os traços culturais, mas, ainda neste mesmo capítulo abordado, temos pontos a serem tratados em aula, 

como o bioma Caatinga, os animais presentes ou não nesta fauna, os países e culturas que o 

protagonista viajou, etc. O elefante é um animal típico de que país? Temos jiboia no Brasil? Quais traços 

são característicos da cultura nordestina? Como surgiu o cordel? Através da incitação aos 

questionamentos, o aluno é levado a pensamento crítico. O livro aqui abordado chega como uma 

ferramenta lúdica para o Ensino Médio, relevante ao desenvolvimento estudantil, como aponta Negrine 

(2001). Não propomos uma receita pronta para a melhoria educacional, mas um recurso que venha 

agragar à prática docente, conforme Lima, Silva e Melo (2020). O conhecimento não deve ser entregue 

pronto, segundo Lima (2011), o docente deve estimular seu alunado, levantando debates e associando 

a fatos do cotidiano, de forma que este (o aluno) se torne um ser protagonista e atuante socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Depreendemos, pois, que não basta lançar conceitos e conteúdos científicos prontos para os alunos, 

estes devem ser levados a questionar sobre o que se aprende e buscar relacionar conhecimento e 

vivência. Dessa forma, trazemos uma proposta de aula utilizando-se da literatura de cordel, O Pequeno 

Príncipe em Cordel, fonte não apenas de entretenimento, mas de aprendizagem ativa, onde o aluno 

deixa de ser mero espectador e passa a protagonizar sua própria aprendizagem. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER COMO PACTO SOCIAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lilia Martins. 

COAUTORES: Karen Beltrame Becker Fritz; Josiane Petry Faria. 

ORIENTADOR: Karen Beltrame Becker Fritz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As mulheres deparam-se com diversos obstáculos sociais, os quais dificultam o exercício de sua 

cidadania, através de preceitos vinculados ao papel ético do ser feminino, o qual é padronizado pela 

cultura patriarcal. A cultura machista e a hierarquia social que se apresenta como poder e dominação 

viola os direitos das mulheres a ter garantida uma vida digna e sem violência, uma vez que prejudica a 

percepção de mundo e as capacidades da autonomia feminina em detrimento de uma sexualidade 

tradicionalmente conformada. 

A pesquisa nasce da urgência em investigar o contexto da tolerância social, no que se refere à 

naturalização da violência contra a mulher como consequência de paradigmas culturais impostos 

socialmente. 

Assim, se busca explorar as características da discriminação de gênero, diante da relação de poder e 

desigualdade de gênero, a partir das concepções socioculturais no enfrentamento à violência contra a 

mulher. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A desigualdade de gênero provém de processos históricos oriundos das relações desiguais entre os 

sexos, nas quais as mulheres estão localizadas na hierarquia social em nível resignado aos cuidados 
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familiares e domésticos; esse molde é o reflexo do exercício pré-estabelecido à mulher tradicional 

diante da cultura padronizada pelo sistema patriarcal.  

Assim, para compreender a condição de gênero das mulheres, é necessário reconhecer a dupla opressão 

da condição de gênero das mulheres contemporâneas. A antropóloga Marcela Lagarde, em sua obra 

“Claves Feministas para el poderio y la autonomia de las mujeres” (1997), considera que não se trata 

somente de uma condição de gênero patriarcal das mulheres, como também a complexidade da análise 

dos aspectos modernos dessa condição, isso porque, todas e cada uma das mulheres contemporâneas 

possuem, em graus diferentes, aspectos tradicionais e modernos. 

Ainda, a mesma autora, em contrapartida, refere que a ascensão da mulher tradicional para moderna, 

encontra obstáculos para estabelecer-se como pacto social e político na sociedade, instituições, e 

governos, tal como entre as pessoas, visto que há uma resistência velada na forma de valores morais, 

elencados como inerentes à ética da subordinação, na qual o gênero feminino deve exercer o papel de 

cuidadora. 

Conforme o estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no qual se 

pondera a proporção da sociedade em relação à medida de tolerância à violência contra a mulher, se 

estima que “por maiores que tenham sido as transformações sociais nas últimas décadas, com as 

mulheres ocupando os espaços públicos, o ordenamento patriarcal permanece muito presente em 

nossa cultura, e é cotidianamente reforçado, na desvalorização de todas as características ligadas ao 

feminino, na violência doméstica e na aceitação da violência sexual”. Ainda nesse sentido, a pesquisa 

indica que “a família patriarcal se organiza em torno da autoridade masculina; para manter esta 

autoridade e reafirmá-la, o recurso da violência - física ou psicológica - está sempre presente, seja de 

maneira efetiva, seja de maneira subliminar” (IPEA, 2014). 

Ainda que as mulheres estejam reivindicando uma transformação ponderada pela liberdade no centro 

da discussão de igualdade entre os gêneros, não mais somente como demanda, e sim como pacto a ser 

desamarrado coletivamente, é necessário questionar se o mundo está disposto a tanto. Logo, diante 

dessa realidade (extra)limitada às mulheres do século XXI, se impõe conceituar o enfrentamento dos 

paradigmas da cultura tradicional ultrapassada, os quais são marcados pela luta de contradições 

internas e constantemente devastadoras às mulheres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em suma, depreende-se que a mulher está inserida em um contexto desfavorável, pois não encontra 

respaldo a suas demandas a nível privado, tampouco na esfera pública, já que a estrutura de poder 

vigente se alicerça em preceitos patriarcais que espelham fidedignamente as mesmas limitações e os 

mais diversos tipos de violência a que ela se vê submetida em seu particular. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXTENSÃO E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA - 

UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luisa Noschang.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Eliamar Ceresoli Rizzon; Vanessa Dilda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Participar de projetos de extensão propicia ao acadêmico da graduação experiências únicas e 

engrandecedoras. Com esta vivencia ele tem a oportunidade de ratificar seu interesse e sua aptidão 

para o curso escolhido e ao qual pertence. Este trabalho visa apresentar a importância das práticas 

extensionistas, observada a partir de um relato de experiência de uma acadêmica do curso de 

Licenciatura em Matemática, a qual é bolsista do Projeto de Extensão Formação Continuada de 

Professores de Matemática (PFCPMat), na determinação e efetivo envolvimento de sua escolha 

profissional. Apresentar-se-á a experiência vivida com a troca de curso e especialmente com a 

participação no projeto PFCPMat, que faz parte do Programa de Integração da Universidade com a 

Educação Básica -PIUEB da UPF. Também serão relatadas algumas ações das quais participou.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ao realizar um curso de graduação, é importante se envolver ao máximo nas ações oferecidas no âmbito 

do ensino, da pesquisa e da extensão. No início do ano de 2019 ao ingressar no curso de Engenharia 

Civil percebi que a parte de cálculo me interessava muito, porém não apreciava desenhar plantas ou 

qualquer tipo de desenho. Gostava de matemática. Conversando com minha professora de Cálculo, 

soube do curso de Licenciatura em Matemática. Fui até o Iceg, conheci o funcionamento do curso, 

alguns acadêmicos e professores. Após reflexões a respeito do que eu queria para meu futuro 

profissional decidi realizar o curso de Licenciatura em Matemática. 
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Fiz a transferência de curso e após alguns dias de aula assumi uma bolsa no Projeto de Extensão 

Formação Continuada de Professores de Matemática – PFCPMat. Desde então, vivo essa experiência de 

aprendizado e imersão no mundo escolar, onde me sinto mais perto da realidade que vai ser a minha, 

quando eu for professora. A importância de participar de ações extensionistas é reforçada por 

Assumpção et al. (2016, p. 173) quando diz que "[...] é preciso que professores em serviço e futuros 

professores participem de momentos que possibilitem a análise constante dos processos de ensinar e 

de aprender matemática, por meio de atividades extensionistas promovidas pelas Instituições de Ensino 

Superior". O PFCPMat contempla vários segmentos de atuação e em 2019 fiz parte do Segmento 

Oficinas. Sequenciamentos didático-pedagógicos eram organizados em encontros preparatórios com a 

participação de professores e bolsistas do projeto. Eram desenvolvidos voltados aos conteúdos que 

estavam sendo trabalhados nas escolas ou aos conceitos matemáticos elementares, nos quais os alunos 

da Educação Básica apresentassem lacunas. Eram consideradas as Tendências do Ensino e 

Aprendizagem da Matemática.  

Eu tinha uma bolsa de 12 horas semanais, sendo que 8h eram utilizadas na preparação e aplicação das 

oficinas e, de 15 em 15 dias, íamos às escolas aplicar oficinas aos alunos dos professores titulares para 

que pudessem vir à UPF nos encontros de formação. As outras 4h, eram usadas para observação e 

monitoria às aulas de Matemática de professores que participavam desta etapa.  

Tive o privilégio de participar da organização e realização de várias oficinas com alunos de escolas de 

Passo Fundo e de Marau. Destaco aqui, o planejamento e a realização da I Gincana de preparação para 

o Enem - Matemática com turmas do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto Estadual Cardeal 

Arcoverde de PF. O objetivo era rever conteúdos de matemática e oportunizar a estes a possibilidade 

de atingir melhores resultados na prova do Enem. Os alunos foram organizados em equipes e durante 

uma semana receberam tarefas orientadas e participaram de momentos de revisão. Concluiu-se a ação 

com a vinda dos alunos até o Iceg, onde desenvolveram tarefas orientadas pelos bolsistas, as quais 

foram corrigidas por uma equipe formada por professores do projeto e da escola. A finalização foi uma 

cerimônia de entrega de medalhas a todos os participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A experiência que vivenciei possibilitou que eu participasse ativamente de meu processo de 

aprendizagem e favoreceu o contato com a prática docente. Colaborando com a formação continuada 

percebi a importância deste processo e pude auxiliar os alunos, com ações que visaram amenizar 

lacunas no aprendizado de conteúdos matemáticos. Tudo isto, ratificou minha escolha pelo curso de 

Licenciatura em Matemática e me fez perceber a importância da extensão. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSUMPÇÃO, Henrique S. et al. Formação Docente e Extensão Universitária na UPF: Uma parceria na 

Formação Inicial e Continuada de Professores de Matemática. In: V Escola de Inverno de Educação 

Matemática e 3º Encontro Nacional Pibid Matemática. Anais eletrônicos... Santa Maria, 2016, p 169-

179. ISSN 2316-7785 V. 3 N. 2. Disponível em: http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/ed_5.html. 

Acesso em: agosto 2020.   

http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/ed_5.html
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: RESSIGNIFICANDO SABERES E FAZERES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcia Liliane Barboza Kurz  

COAUTORES: Ana Paula de Almeida; Marisa Ignez Orsolin Morgan 

ORIENTADOR: Helenice de Moura Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Instituto Federal - IFRS Campus Ibirubá/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

O evento representa um movimento de mobilização da categoria de Assistentes Sociais na região da 

Associação dos Municípios do Alto Jacuí (AMAJA), sob a perspectiva de sua atuação frente as diversas 

políticas sociais. Os desafios que estão colocados pela reorganização da gestão pública no atual 

contexto, implicam diretamente na retirada ou redução de direitos sociais, envolvendo especialmente 

a camada mais empobrecida da sociedade. Compreende-se que para o Assistente Social afirmar seu 

posicionamento ético e político diante desse momento brutal que a sociedade passa, faz-se necessário 

conhecimento e leitura crítica da realidade. Como objetivo geral, o evento visou promover uma ação de 

capacitação voltada a categoria de Assistentes Sociais da região da AMAJA e demais municípios da 

região Noroeste, a fim dialogar sobre a atuação do Assistente Social em tempos de pandemia, 

ressignificando saberes e fazeres, através da troca de experiências, diálogos e esplanações.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Workshop foi uma iniciativa do IFRS - Campus Ibirubá em parceria com a empresa Onix 

Desenvolvimento Humano, por intermédio da sócia-gerente Marcia Liliane Barboza Kurz e se 

desenvolveu em quatro encontros distintos, semanal, com duração de duas horas, contando com a 

participação de painelistas voluntários, mestres e doutores na temática, realizado na plataforma Web 

Conferência, Google meet, sem custos aos participantes. 

Dessa forma, propôs-se a contribuir na articulação da categoria de Assistentes Social, a fim de 

possibilitar uma maior visibilidade dos profissionais, fortalecendo a rede de vínculos e valorizando os 
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profissionais do Serviço Social. As temáticas abordadas foram: "A atuação do assistente social na política 

de assistência social em tempos de pandemia"; "Violênica de genero em tempos de pandemia: no meio 

urbano e no meio rural"; "Saúde física e mental do assistente social: cuidados para além da pandemia" 

e "Transformação de conflitos sob o olhar da comunicação não violenta". Para a realização do encontro 

sobre Violência de Gênero, contamos com a participação da supervisora da Emater/ASCAR, a fim de 

relatar sobre o meio rural. 

Participaram do workshop em torno de 40 profissionais da região e demais cidades do Estado, sendo 

que receberão certificado de 20 horas de participação. 

Após a realização do ultimo encontro online, os profissionais dialogaram e evidenciaram a importânica 

de constituir um Nucleo de Assistentes Sociais na região para fins de fortalecimento da categoria, 

realizar encontros, seminários, capacitações e formação de grupos de estudo conforme demandas, 

considerando as transformações sociais, nas diversas áreas de atuação dos profissionais, seja na saúde, 

na educação, na assistência social, ONGs, instituições publicas e privadas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Compreendemos que são momentos de formação que nos fortalecem, pessoal e profissionalmente. 

Cabe salientar que foi uma ação propositiva e corajosa com o objetivo de mobilizar a categoria, 

resultando na construção do Núcleo de Assistentes Sociais da AMAJA, contando com a inserção de 60 

profissionais, formados e atuando na região.  

 

REFERÊNCIAS: 

      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID 19 PERANTE O ENSINO 

APRENDIZAGEM A ALUNA PORTADORA DE DEFICIENCIA 

VISUAL E A IMPORTANCIA DA MONITORIA DO PROJETO 

ALUNO APOIADOR DIANTE DESTE CENÁRIO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marciele Cristiane Spanenberg Führ .  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ana Luíza Funghetti ; Patrycia Sbeghen Zanatta. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.      

 

INTRODUÇÃO: 

No cenário atual da educação brasileira a inclusão constitui um desafio para assegurar o acesso a 

educação a todos, uma vez que, é um direito assegurado pela legislação. Não sendo diferente para o 

aluno portador de deficiencia visual, ingressar no meio acadêmico urge a superação de barreiras físicas 

e pedagógicas. Nesse sentido a Universidade de Passo Fundo (UPF),  por meio do Setor de Atenção ao 

Estudante (SAES), que tem por objetivo criar e executar projetos para auxiliar os estudantes com algum 

tipo de necessidade especial no processo de ensino e aprendizagem, como se contempla no Projeto 

Aluno Apoiador, com monitorias em sala de aula. Este relato tem por finalidade destacar o 

enfrentamento da monitoria antes realizada de forma presencial e que passou a ser adaptada 

remotamente devido a pandemia de COVID-19 a uma aluna portadora de deficiência visual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Há acontecimentos inesperados que afetam os sujeitos, ao atentarmos para a pandemia do coronavírus, 

que de certa forma impactou a todos, principalmente a comunidade acadêmica ,onde pode se notar 

muitos impactos, diante disso "[...] O sujeito da experiência não é um sujeito objetivador ou coisificador, 

e sim um sujeito aberto que se deixa afetar por acontecimentos". (LARROSA, 2015, P.110). Deste modo 

para minimizar os efeitos deste momento atípico, nos subtemos a encontrar e por em prática novas 
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formas de ensino e aprendizagem durante esta fase. Foi deste modo que se deu continuidade ao projeto 

Aluno Apoiador. A monitoria da aluna portadora de deficiencia visual antes da pandemia de Covid-19, 

acontecia em sua maior parte de forma presencial, com o auxílio na mobilidade pelo campus e o 

acompanhamento em sala de aula nas suas diversas atividades. A adaptação de material era uma das 

poucas atividades que se realizava de maneira remota. Com a chegada da pandemia do corona vírus as 

aulas passaram a ser na modalidade remota, mudando o formato da monitoria da mesma forma. 

Um dos principais objetivos do projeto é auxiliar o aluno(a) que necessita de apoio a conquistar a sua 

autonomia de modo que suas necessidades não se tornem barreiras para o seu desenvolvimento 

acadêmico. Assim um dos maiores desafios perante a aluna apoiada é auxiliar no desenvolvimento da 

sua independência e autonomia para manusear os meios tecnológicos acadêmicos, como acesso ao 

portal do aluno, fontes de pesquisa, acesso a plataformas onlines, realização de trabalhos, inscrições, 

etc. Para a realização deste relato de experiência, foi utilizado anotações de relatórios de campo 

semanais , e percepções a cerca das devolutivas da aluna para a monitoria durante o semestre letivo 

onde foi possível fazer considerações em relação a sua aprendizagem durante a pandemia bem como 

também a contribuição do seu monitor durante esse período. Deste modo foi possível constatar que 

devido ao fato das aulas passarem a ser online a aluna precisou utilizar novas ferramentas/plataformas 

as quais não tinha tido contato anteriormente para acessar as aulas e que isso veio a contribuir muito 

para desenvolver suas habilidades com estas ferramentas e com outras que já teve contato 

anteriormente. Percebe-se também que conseguiu desenvolver o seu mecanismo de busca e que devido 

às solicitações de trabalhos terem sido mais frequentes neste período criou mais afinidade e desta 

forma conseguiu evoluir e fluir de maneira mais simplificada as suas buscas através do programa NVDA 

o qual utiliza para acessar as plataformas de busca/pesquisa na internet. A monitoria foi essencial para 

auxiliar o seu acesso em plataformas que encontrava dificuldades, bem como a adaptação dos materiais 

enviados com antecedência para a realização de suas atividades. Observa-se também que a aluna sente 

a falta do contato pessoal com seu monitor, colegas e professores embora mostra - se entender que a 

distancia é necessária neste período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pandemia do corona vírus foi um acontecimento inesperado que nos colocou em situações de 

adaptação imediata sem muito tempo para planejamentos, no entanto mesmo sendo um momento 

desagradavel, trouxe mudanças e de certa forma conseguimos evoluir em muitos aspectos, 

principalmente no meio tecnológico, onde foi o nosso principal meio de contato com o ambiente 

acadêmico. O projeto Aluno apoiador foi essencial neste período uma vez que foi o elo entre aluno, 

universidade e plataformas digitais. 

 

REFERÊNCIAS: 

LARROSA, Jorge.Tremores: Escritos Sobre Experiência. Belo Horizonte: Autêntica,2015.Coleção: 

Experiência e Sentido. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO DOS ACADÊMICOS 

DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL, A PARTIR DO QUARTO OBJETIVO 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Gabriela Paloschi  

COAUTORES: Jéssica Stefanello Cadore 

ORIENTADOR: Silvana Ribeiro, Vinícius Santos de Miranda 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No início de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o COVID-19 uma emergência de 

saúde pública, pois a sua disseminação estava ocorrendo a nível mundial, causando desde sintomas 

leves a quadros respiratórios severos, caracterizando-se como uma pandemia. 

No Brasil, até as 17h do dia 31 de agosto de 2020, foram confirmados 3.908.272 casos, passando de 

120.000 óbitos. No Rio Grande do Sul são 125.813 casos, 3.435 óbitos, e em Passo Fundo são 5.953 

casos e 208 óbitos. 

Estamos enfrentando o quinto mês da pandemia, portanto é necessário refletir sobre o impacto da 

pandemia do COVID-19 aos acadêmicos em situação de vulnerabilidade social da instituição de ensino 

superior Universidade de Passo Fundo (UPF). Através de dados coletados pelos bolsistas da Comissão 

de Permanência do Setor de Atenção ao Estudante (SAES), e do 4º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), percebe-se que são muitos os desafios para combater a pandemia nas famílias em 

situação de vulnerabilidade social. 
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DESENVOLVIMENTO: 

Os ODS compreendem 17 objetivos e 169 metas e podem ser definidos como um modelo que prevê a 

integração entre economia, sociedade e meio ambiente, ou seja, o crescimento econômico deve levar 

em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Evoluiu-se para uma abordagem ampla, que 

visa reduzir as desigualdades dentro e entre países e aumentar as oportunidades para mudanças 

abrangentes. Neste contexto, o quarto objetivo, que se refere a uma educação de qualidade tem um 

papel fundamental para alcançar a equidade e a inclusão (BRASIL, 2020). 

Neste momento de pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde (2020), no atendimento ao Plano 

de Contingência Nacional para Infecção Humana do COVID-19, deve-se fazer o isolamento social, cujas 

medidas principais são: higiene das mãos, uso de máscara, bem como evitar aglomerações, manter uma 

distância mínima de 1,5m entre pessoas em ambiente externo, mas principalmente permanecer em seu 

lar, exceto para aqueles que trabalham em atividades essenciais. 

A pandemia trouxe graves impactos na realidade vivida pelos acadêmicos em situação de 

vulnerabilidade, por causa do ensino remoto na universidade, perturbando a rotina e o apoio social que 

a universidade oferecia, adicionando novos focos de estresse, pois os alunos precisaram encontrar 

novas maneiras para o aprendizado de forma remota. Além disso, é necessário ter um equipamento ou 

acesso adequado para a realização das atividades, que antes podiam ser realizadas presencialmente nos 

campus da instituição. Por conta disto, a UPF realizou o empréstimo de notebooks para os acadêmicos 

em vulnerabilidade social (UPF NOTÍCIAS, 2020). 

Em virtude disso, os bolsistas da Comissão de Permanência do SAES, entraram em contato, por meio de 

whatsapp e ligação, com 439 alunos da UPF, os quais foram apontados com dificuldades pelas 

coordenações de curso, realizando um matricimento abrangendo 22 cursos. Após esse contanto, foi 

realizada manualmente uma categorização de assuntos abordados pelos alunos, podendo cada fala ser 

classificada com uma ou mais categorias. Os dados foram contabilizados, sendo realizada a montagem 

de gráficos, para que posteriormente fossem apresentados para os alunos bolsistas do SAES, via Google 

Meet. Desta forma, foi realizado um amplo debate sobre os assuntos e os porquês de cada situação. 

Foi perceptível que houve um afastamento dos acadêmicos, sendo que 40% não retornou contato e 2% 

preferiu não se manifestar, implicando em um desafio no vínculo entre os alunos e a instituição em 

geral, para a construção de uma rede de apoio consolidada. Por consequência do ensino remoto, houve 

aumento da dificuldade na aprendizagem dos acadêmicos, sendo visível em 16%. Além disso, mesmo 

com a UPF realizando empréstimos de notebooks, ainda houveram alunos com esses problemas. Já as 

questões pessoais e a saúde mental foram preocupações frequentes dos alunos, sejam elas por 

questões familiares, financeiras, medo de perder bolsas como PROUNI ou FIES. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que, em consonância com os ODS, ainda existem desafios a serem vencidos por muitos 

eacadêmicos em situação de vulnerabilidade, como o acesso de equipamentos para uma boa e 

equitativa aprendizagem, além de uma rede de apoio consolidada, por parte da universidade, para que 
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assim as ações que fortalecem os sistemas de proteção social e educação da UPF abranjam todas as 

necessidades dos acadêmicos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Nações Unidas. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 17 Objetivos para Tranformar 

Nosso Mundo: 17 Objetivos para Tranformar Nosso Mundo. 2020. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 18 de agosto de 2020.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Painel coronavírus. 2020. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br>. 

Acesso em: 15 de agosto de 2020. 

UPF NOTÍCIAS. UPF fará empréstimo de notebooks para seus estudantes. 2020. Disponível em: 

<https://www.upf.br/noticia/upf-fara-emprestimo-de-notebooks-para-seus-estudantes>. Acesso em: 

19 de agosto de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO UM FAZER DE CRIAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Luísa N. Dal Molim  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Clenir Maria Moretto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho é um fragmento de uma fala realizada no encontro semestral de estudantes extensionistas 

da VREAC-UPF, em junho deste ano. É uma produção que utiliza-se dos fundamentos da extensão crítica 

para elencar princípios importantes para o pensar do fazer extensionista e, consequentemente, para a 

sua prática. São esses: dialogicidade, criticidade e a dimensão afetiva do trabalho. Essa produção tem 

como objetivo provocar reflexões e a discussão sobre os por quês de nossa prática: por que fazemos, 

para quem fazemos e como fazemos, e justifica-se na medida em que esses questionamentos são um 

movimento essencial para a qualidade e autenticidade do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho parte da consideração inicial de que a extensão universitária é um exercício de diálogo: é, 

fundamentalmente, um processo em que os homens e mulheres não são tomados como pacientes do 

seu processo, como seus objetos, mas sim como parceiros, configurando uma relação de 

interdependência entre o território e a universidade. Tendo como aporte teórico os conceitos da 

extensão crítica, trabalha-se a partir de uma perspectiva onde considera-se que nós, extensionistas, 

representando a posição simbólica que a universidade carrega de espaço formal da produção do 

conhecimento legitimado,  temos sempre algo a permutar com o povo nas bases populares, e nunca 

exclusivamente a oferecer-lhes. Conforme Paulo Freire, em seu texto “Educação como  prática da 

liberdade” (1999) é só nas bases populares e com elas que torna-se possível realizar algo de sério e 

autêntico para elas. Desde que sustentado nessa perspectiva, o fazer extensionista configura-se como 

um fazer de criação: a partir da vinculação ao território, o trabalho de escutar e sentir quais são os 

anseios e as potencialidades de um segmento da comunidade deve informar a busca às possibilidades 
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para a articulação de novas criações, novos jeitos de fazer e pensar, com a intencionalidade de cambiar 

uma realidade problemática. Pontua-se aqui uma característica muito importante desse “fazer de 

criação”: esse trabalho, junto do povo, tem a potência de desencadear outros atos criadores. Isso 

porque o trabalho extensionista se funda, mais além da já mencionada dialogicidade, na criticidade, que 

definiu Freire no mesmo texto como a representação das coisas e dos fatos na forma com que se dão 

na existência empírica; ou seja, nas suas correlações causais e circunstanciais. Explico: uma vez que se 

propõe, em parceria, olhar para um contexto de forma crítica e com sensibilidade, abre-se uma 

possibilidade para o desenvolvimento, em ambos (em nós e nas pessoas com quem trabalhamos), da 

impaciência e da vivacidade, que são características do estado de procura, de invenção e de 

reivindicação. Aquele que foi tocado por um processo dialógico e crítico, seja esse um extensionista ou 

um indivíduo com quem aquele trabalha, adquire uma posição de inquietação que nunca mais se perde. 

Essa mudança de posição (que é tanto subjetiva quanto simbólica, na materialidade da dinâmica social) 

também é uma criação – a criação de um novo jeito de existir no mundo. Assim podemos entender 

melhor a primeira proposição, de que a extensão é por essência um trabalho de criação. De criação de 

metodologias, de uma sociedade mais justa, de experiências de vida menos desiguais entre as pessoas 

e, especialmente, de criação de um jeito diferente de existir no mundo. Sobre essa última, a extensão 

pode ter, portanto, uma fundamentação afetiva muito importante: da gana por construir um mundo 

novo, de experimentar jeitos diferentes de viver em comunidade e, de forma geral, de conduzir uma 

vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Essas reflexões são parte essencial do trabalho extensionista, uma vez que atribuem sentido para o fazer 

e abrem portas não só para a construção de um processo metodológico realmente libertador, mas 

também para a possibilidade de uma formação acadêmica e profissional que não tenha somente um 

fim em si mesma, mas que carregue um valor ainda mais precioso em razão de estar amarrada a uma 

grande rede de experiências criadoras e transformadoras.  

 

REFERÊNCIAS: 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo                                                (    ) Relato de Caso 

 

UMA NOVA PERSPECTIVA DE VIDA NO GALPÃO DA COAMA, 

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 
AUTOR PRINCIPAL: Maria Teresa Flores 

CO-AUTORES: Verônica Azambuja Wagner 

ORIENTADOR:Elisabeth Maria Foschiera 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Presente resumo tem por objetivo apresentar os resultados das atividades realizadas pelos bolsistas 

do curso de pedagogia, odontologia e história, durante o período de isolamento, no projeto de extensão 

denominado “Aulão na COAMA”, o qual tem por objetivo geral desenvolver ações interdisciplinares para 

alfabetização e certificação do ensino fundamental e médio, que resultem na autonomia dos 

catadores(as) do galpão da COAMA. O projeto integra o programa de extensão denominado 

Comunidades Sustentáveis, vinculado a Faculdade de Educação (FAED) e ao Centro de Ciências e 

Tecnologias Ambientais (CCTAM/UPF) e as diretrizes da Política de Responsabilidade Social da UPF. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto “Aulão na COAMA surgiu da necessidade dos cooperados em concluir os seus estudos nos 

processos de alfabetização e com o tempo foi percebido que os demais desejavam aulas para a 

conclusão de seus estudos no ensino fundamental e médio. As atividades no Galpão da COAMA 

iniciaram aos sábados de manhã, numa pareceria com os alunos voluntários do cursinho pré-vestibular 

UPF. As provas foram e estão sendo realizada no NEEJA, graças a uma parceria entre a UPF e o Núcleo, 

que as realiza num momento específico para esse público que se encontra em vulnerabilidade social. O 

projeto foi se fortalecendo pela força de vontade dos cooperados, em especial para a conquista do 

diploma de conclusão dos estudos, na perspectiva de mudar a sua história de vida, recolocar-se no 

mercado de trabalho, ou pelo simples fato de conquistarem autonomia para andar na rua, ler as placas 
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e pegar o ônibus, sozinhos. As atividades desenvolvidas são planejadas de forma coletiva, a partir da 

realidade vivenciada no galpão, com base na Pedagogia Freireana e nos princípios da Educação Popular. 

As aulas são ministradas no galpão, buscando facilitar a participação dos cooperados que teriam 

dificuldade de deslocamento para outro espaço. Os conteúdos trabalhados são escolhidos a partir de 

simulados e provas do ENCEJA e que envolvem o cotidiano dos cooperados. Além da conclusão de 

estudos, busca-se a inserção desses cooperados, uma vez que a maioria se percebe como invisíveis na 

sociedade. Atualmente o projeto “Aulão na COAMA” realiza suas atividades integrando acadêmicos do 

curso de pedagogia, história e odontologia, com encontros semanais, nas quintas-feiras e sextas-feiras, 

com duração de uma hora e meia. Em 2020, antes do isolamento, houve apenas um encontro presencial, 

para planejamento. A partir desse momento, o contato semanal passou a ser à distância, por aplicativo 

de celular, buscando atender as demandas emergenciais daquelas famílias. Já nas primeiras semanas 

foi percebida a necessidade de alimentos e materiais básicos de higiene, pois o grupo estava afastado 

de suas funções no galpão, local no qual tiram o seu sustento. Através de parceria com outros projetos 

de extensão da UPF, bem como em diálogo permanente com a prefeitura e o projeto Transformação, 

foram adquiridos materiais de higiene e de cestas básicas. Após algumas semanas, na retomada das 

atividades, os cooperados perceberam a diminuição dos resíduos e consequentemente uma diminuição 

da renda mensal. Nesse sentido, buscou-se ampliar a coleta de matérias recicláveis, através de vídeos 

orientadores para a população, com apoio da Escola de Extensão, bem como a produção de peças 

publicitárias do projeto Célula, parceiro do programa. Além disso, também foram realizados vídeos para 

tratar sobre os cuidados necessários, através do uso de materiais de segurança do trabalho, bem como 

sobre o uso de máscaras para a proteção dos cooperados e familiares com eles residem.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O atendimento, apesar de não presencial e efetivo como ocorria antes da pandemia, tem contribuído 

para amenizar o impacto econômico e também psicológico dos envolvidos. O apoio através dos vídeos 

produzidos, dos materiais de proteção e cestas básicas, estão ajudando a superar esse difícil momento. 

Os cooperados relatam que não veem a hora de retornar as aulas, pois estão sentindo muita falta da 

presença dos alunos extensionistas no galpão. E a recíproca é verdadeira. 

 
 
REFERÊNCIAS 

DALMOLIN, Bernadete Maria; MORETTO, Clenir Maria (Orgs.). Política de responsabilidade social 
2013/2016. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2014.  

FORTUNA, V.; FOSCHIERA, E. M.. O catador e a reciclagem: uma alternativa coletiva de trabalho e renda. 
In: Enedina Maria Teixeira da Silva, Isadora Wahys Cadore Virgolin, Maria Aparecida Santana Camargo. 
(Org.). Profissão catador: alternativas coletivas na geração de trabalho e renda. 1ed.Curitiba:      
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA( para trabalhos de pesquisa):Número da aprovação. 
 
 
ANEXOS 

Mini-curso Escola de extensão 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KPaFDu5uIaU&feature=youtu.beAqui poderá ser 
apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INTERDISCIPLINARIDADE NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A 

VALIDADE DO CONHECIMENTO COMPARTILHADO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marina Consoli Pereira  

COAUTORES: Kauany Flores Pinheiro Machado, Laís Sincas Conte. 

ORIENTADOR: Roberto Carlos Gradin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A extensão universitária é uma experiência muito importante na vida dos acadêmicos, é ela  quem faz 

a ligação entre a universidade e a comunidade, além de proporcionar benefícios para a sociedade em 

si, também permite que aqueles que a vivenciam sejam impactados positivamente e enriqueçam a sua 

vida profissional e acadêmica.  

A partir de referencial teórico junto a um relato de experiência sobre o projeto de extensão Programa 

de Acolhimento Interinstitucional às Famílias - PAIFAM, pretende-se analisar uma particularidade 

significativa: a interdisciplinaridade. De que maneira ela permite que estudantes e docentes com 

diferentes conhecimentos e bagagens epistemológicas possam trabalhar em conjunto, e em que medida 

a interdisciplinaridade pode contribuir para a ampliação do conhecimento e para o enriquecimento da 

experiência na extensão universitária, além de manifestar a necessidade do estudo interdisciplinar na 

extensão, como espaço para troca de conhecimento e experiências. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A formação universitária não diz respeito apenas aos ensinamentos técnicos necessários para exercer 

alguma profissão. As universidades têm o papel de contribuir para a formação cidadã, uma formação 

que contemple os sujeitos de uma maneira integral. Isso não se dá apenas dentro da sala de aula, por 

meio do ensino, isso acontece também com através de outras atividades, como a extensão.  
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Um grande trunfo da extensão universitária é que muito comumente se apresenta como projetos 

interdisciplinares, envolvendo várias disciplinas, sejam de um mesmo curso ou de diferente profissão. 

Esta característica enriquece e revela a extensão como além de um espaço de estudo, mas também um 

espaço de convivência e trocas entre professores e alunos de diversas realidades e experiências. 

Assim, os saberes se modificam e se complementam a todo o momento, conforme Goulart e Oliveira 

(2015, p.19) a “Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade prevêem a interação entre diferentes áreas 

do conhecimento de forma a superar as visões generalistas e especializadas acerca da complexa 

realidade social”, facilitando a transformação da sociedade por meio da extensão. 

A interdisciplinaridade é constituinte do PAIFAM, visto que mais de uma área do saber fazem parte dele. 

São, especialmente, dois campos de conhecimento que dialogam entre si e contribuem para a 

ampliação do olhar e do enriquecimento das intervenções, o Direito e a Psicologia, os quais são 

representados por acadêmicos e docentes realizando sessões de mediação. 

A mediação permite que profissionais com conhecimentos variados atuem em conjunto e possam 

desenvolver as habilidades necessárias para exercer essa profissão. No caso de direito de família, a 

associação do curso de Direito e de Psicologia facilita a compreensão e a determinação de técnicas para 

chegar a um consenso. Muller (2007, p.14) trás como os processos judiciais familiares são complexos, 

requerendo uma atenção de ambas as áreas visto que o objeto da lide é comumente superficial, e as 

verdadeiras razões do conflito se mostram mais profundas e subjetivas. Assim sendo, enquanto o Direito 

faz seu papel na preservação dos direitos e deveres das partes envolvidas, amparando os aspectos 

legislados, como divisão de bens, regulamentação de visitas e alimentos; a Psicologia busca uma leitura 

mais profunda do indivíduo e sua psique. A objetividade legal e a subjetividade psíquica se encontram 

e se complementam no atendimento às demandas trazidas pelas famílias da comunidade, oferecendo 

resultados mais efetivos e duradouros. 

 Logo, o encontro entre as duas áreas amplia o favorecimento da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade de expressão e da escuta, favor dos anseios da comunidade e facilitando o objetivo da 

extensão universitária na promoção de melhorias à sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, a troca de conhecimento entre extensionistas de diferentes cursos - como no PAIFAM- propicia 

um melhor resultado ao atendimento à comunidade, sob diferentes contextos, e ajudam na formação 

do acadêmico como profissional e cidadão. O trabalho interdisciplinar, conforme vivências dos alunos, 

é uma contribuição única a sua formação, disponibilizando uma espaço devaloração às diversas 

profissões e complementando seus conhecimentos específicos, abarcando múltiplos enfoques 

 

REFERÊNCIAS: 

MULLER, F. G. Competências profissionais do mediador de conflitos familiares. (Dissertação). 

Florianópolis. (2007). 
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OLIVEIRA, F.; GOULART, P. M. Fases e faces da extensão universitária: rotas e concepções. Rev. Ciênc. 

Ext. v.11, n.3, p.8-27, 2015. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

 
( x ) Resumo (   ) Relato de Experiência (    ) Relato de Caso 

 
 

INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO RENDIMENTO 

ESCOLAR: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus Eder Mairesse 

CO-AUTORES: João Victor Dias 

ORIENTADOR: Cleiton Chiamonti Bona 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – Atleta do Futuro 
 
 
INTRODUÇÃO 

O exercício físico pode atuar como desenvolvedor de intelectos mais aguçados, com capacidade de 

raciocínio mais rápido partindo do apurado poder de fixação de informações resultando em fácil 

execução de tarefas que, para a maioria dos não praticantes, seriam penosas. Após uma série de 

exercícios, constatou-se melhorias obtidas, como por exemplo, na velocidade de processamento de 

informações, sendo que, quando indivíduos praticantes de exercícios físicos regulares são comparados 

com pessoas sedentárias, tendem a apresentar melhor desempenho cognitivo (FILHO 2014; ANTUNES 

2006). A inteligência ou cognição pode sofrer alterações, adaptando-se à hábitos e às decorrências do 

meio em que o sujeito está inserido (RINDERMANN, 2007). Estudos sobre a temática podem ajudar a 

estabelecer, futuramente, políticas públicas com enfoque na promoção de padrões de vida e 

rendimento acadêmico, sendo este, fator de suma importância para obtenção de boas oportunidades 

na carreira profissional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica, sendo que o trabalho foi realizado baseando-se 

somente em tal metodologia, através da busca em referências já analisadas anteriormente em livros, 

artigos e periódicos científicos (FONSECA, 2002). O objetivo foi recolher informações de pesquisas já 

realizadas a fim de permitir o levantamento de hipóteses e conjecturas, procurando esclarecer e sanar 

dúvidas acerca do nível de influência do exercício físico no rendimento acadêmico de escolares. 
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O exercício físico sempre foi uma necessidade natural humana quando se trata de sobrevivência – caça, 

pesca, plantio, locomoção – porém, com o desenvolvimento da tecnologia – que hoje abrange muitas 

áreas da produção no mercado de trabalho e no cotidiano – os níveis de sedentarismo, obesidade, 

estresse e ansiedade aumentaram e o exercício físico passou a ser necessário como meio de prevenção 

e tratamento de doenças físicas e psicológicas que atingem muitos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, por conta de seus benefícios cardiorrespiratórios, aumento da densidade mineral 

óssea, diminuição de riscos de doenças crônicas degenerativas e melhora em aspectos cognitivos e na 

proteção cerebral contra desordens mentais, atuando em esferas física e mental. (ANTUNES, 2009). 

Em jovens escolares, contatou-se relação positiva entre atividade física e desempenho escolar e que 

fatores como intensidade, tempo de duração, frequência e especialização profissional dos professores 

de Educação Física interferem no processo de desenvolvimento e desempenho escolar. Notou-se ser 

necessário um aumente no número de aulas, passando de 2 para 4 aulas por semana para que haja um 

efeito positivo no rendimento acadêmico. Constatou-se que alunos que tem aulas com AF vigorosa e 

um tempo de aula de 70 a 300 minutos semanais apresentam melhor rendimento que aqueles com 

aulas em nível moderado e com um tempo de até 35 minutos semanais (PERALTA, 2014). Pesquisas 

feitas na California indicam que o aumento do tempo para prática de atividade física tendo como 

consequência a redução da carga horaria nas áreas das linguagens e matemática não afetou o 

rendimento acadêmico dos alunos e observou-se também, relação entre NAF, estímulos elétricos 

cerebrais e a ativação neural para a realização de tarefas (HILLMAN, 1967). 

Aspectos explicativos para tais fatores devem ser destacados. Ao realizar exercício físico agudos em 

níveis de exaustão observou-se um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e diminuição de CO2 sanguíneo 

e aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Sabendo que o cérebro tem uma demanda de 

20% da nossa energia total produzida, entende-se que com o aumento do fluxo sanguíneo aumente o 

aporte energético cerebral, melhorando assim a capacidade motora cognitiva de processamento de 

informações com um metabolismo cerebral mais acelerado. O exercício físico moderado também pode 

ser associado com uma maior ação de neurotransmissores como, dopamina e noradrenalina. (FILHO, 

2014). 

 

CONSIDERAÇÕE FINAIS 

Com base nos dados levantados a através da pesquisa bibliográfica, é notável a relação intima que o 

exercício físico tem com bons índices acadêmicos. Escolares que tenham diariamente em sua grade 

curricular a presença de momentos para realização de atividade física terão a seu dispor um método de 

tratamento e prevenção de doenças, além de receber constantemente estímulos mentais e físicos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS DURANTE A PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milena Grando Martins 

COAUTORES: Elisa Barbosa da Costa; Cassieli Carteri Schneider; Pietra Marin Donida; Raquel Portela 
Barboza; Ana Cristina Soares Nicolodi; 

ORIENTADOR: Ciomara Benincá; Suraia Ambrós; 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência - CEPAVI é um projeto de extensão da 

Universidade de Passo Fundo, focado na prevenção e acompanhamento da violência sob a 

responsabilidade de professores (2) e acadêmicos (8) do curso de Psicologia. Este trabalho tem por 

objetivo relatar a experiência de ações extensionistas em meio ao distanciamento social imposto pela 

pandemia da COVID-19. Trata-se da utilização das redes socais, mais especificamente, Facebook e 

Instagran, com a finalidade de informar e prevenir a violência. Justifica-se na necessidade de 

permanecer atendendo aos objetivos do projeto de extensão, efetivando novas formas de interação 

social acordadas em conformidade com as demandas e práticas atuais no âmbito da internet. A ideia 

pautou-se na possibilidade de ampliação educativa utilizando a comunicação virtual em rede com um 

meio importante de permanecer informando, orientando e prevenindo a violência.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência, com o intuito de manter o 

compromisso com a promoção de saúde mental, usou do espaço online para disseminar discussões e 

informações acerca de inúmeros tópicos, os quais envolvem: a prevenção da violência e a promoção do 

cuidado, tanto físico quanto psicológico. As redes sociais cada vez mais ocupam um espaço 

determinante nas relações interpessoais e, em meio à pandemia, atividades que antes eram presenciais, 

foram adaptadas ao modo online pela necessidade de se adequar a nova realidade. Dessa forma, são 

ferramentas que estão desempenhando um papel fundamental na comunicação e contato com o 

mundo, assim como fornecendo informações de fácil compreensão relacionadas aos cuidados e 
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informações sobre o vírus. Contudo, também é um espaço com potencial negativo, podendo tornar-se 

perigoso se seu uso for excessivo e se o conteúdo consumido for de desinformação. Por isso, se faz tão 

necessário usar argumentos que mostrem embasamento teórico, postura ética e passem credibilidade. 

Sendo assim, os alunos extensionistas produziram conteúdos acerca da violência contra a mulher, 

crianças e adolescentes, consequências psíquicas do isolamento social e como lidar com essas 

circunstâncias, diferenças entre cada tipo de distanciamento e a sua função, assim como racismo e 

suicídio, principalmente na quarentena. Todos os assuntos foram trabalhados de forma a educar o 

público e prestar auxílio e acolhimento em relação ao momento atual, que pode ser mentalmente 

penoso. Portanto, o uso das plataformas Facebook e Instagram fomentou a criação de um ambiente 

reflexivo, crítico e acolhedor, disseminando informações e conhecimento de qualidade de forma ética 

e cuidadosa. A possibilidade de disseminar conteúdos de forma visualmente atrativa, didática e 

acessível nas redes sociais possibilita a aproximação com um grande número de pessoas com o objetivo 

de auxiliar na promoção de saúde mental pode ser adaptado e alcançado. Além disso, as produções 

foram feitas com base em artigos científicos e em informações prestadas por órgãos competentes, 

posteriormente discutidas e verificadas pelas professoras responsáveis, reafirmando a responsabilidade 

e compromisso social do projeto de extensão e da universidade.  Nesse contexto, se faz extremamente 

relevante tratar de saúde de forma acessível à população em geral a fim de evitar informações falsas e 

que possam prejudicar ainda mais a saúde como um todo. Tal objetivo se cumpre dentro da perspectiva 

da educação em saúde onde o conhecimento é gerado cientificamente e devidamente intermediado 

pelos profissionais de saúde. Este têm o papel de repasse de informação para a população com o intuito 

de gerar impactos e mudanças nos hábitos de vida a partir do acesso e compreensão informação 

qualificada sobre o autocuidado e o processo saúde-doença e autocuidado” (SOUZA et al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Fazer uso de novas ferramentas para a disseminação de informações qualificadas no combate e 

prevenção da violência se mostrou eficaz, tendo-se em conta o alcance das redes sociais. Além disso, 

cumpriu-se dentro das possibilidades as práticas que visam a saúde mental, sem perder de vista a 

articulação com a pesquisa, o embasamento teórico e a postura ética que garantem a credibilidade do 

CEPAVI.  

 

REFERÊNCIAS: 
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DE SOUZA, T. S. et al. Mídias sociais e educação em saúde: o combate às fake news na pandemia pela 
COVID-19. Enfermagem em Foco, v. 11, n. 1, p. 124-130, maio de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE, GRUPO TUTORIAL 

ZACCHIA -  AUTOCUIDADO E LIMITES DO SEU CORPO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Nathália Longo Nunes  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Matheus Albino Souza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - RS    

 

 

INTRODUÇÃO: 

“Em função da crescente complexidade dos problemas de saúde e do caráter fragmentado da atenção 

à saúde prestada, uma prática interprofissional colaborativa é cada vez mais requerida para tornar a 

atenção à saúde mais segura, efetiva e integral..” (1) O autocuidado do profissional de saúde está 

relacionado à qualidade de vida que proporciona a dignidade humana, reconhecida como um valor.” 

(2).   

“Não adianta garantir a saúde de outras pessoas, se você mesmo não tem a qualidade de vida 

satisfatória, com uma rotina de exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada, por exemplo. 

O autocuidado é, portanto, um conceito que vem se tornando cada vez mais importante.” (3) Devido 

estarmos vivendo um tempo de instabilidade devido pandemia do COVID-19, o Pet-saúde se mobilizou 

para realizar atividades com os profissionais da linha de frente da área da saúde para auxiliá-los em 

como se cuidar diante do desgaste emocional e físico que pode aparecer.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Pet-saúde Interprofissionalidades trabalhou com 4 áreas de atuação, com os temas de saúde mental, 

práticas corporais, PICs (práticas integrativas e complementares) e alimentação com o objetivo orientar 

e realizar atividades que visem a melhoria do autocuidado. O grupo do Zacchia ficou responsável pelas 

práticas corporais e tinha como tema o equilíbrio e limites entre o corpo e a mente.  
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Este relato trata-se da atividade realizada sobre o autoconhecimento do seu corpo e mente. A 

apresentação foi realizada durante a segunda quarta e quinta-feira do mês de junho, em um Live de 

meia hora. 

Começamos apresentação questionando se os profissionais tinham conhecimento dos seus limites 

corporais e se eles os respeitavam. Após o questionamento muitos chegaram a conclusão que se 

sobrecarregam devido a correria e estresse de seu cotidiano. Então diante dessa conclusão explicamos 

que quando ocorre uma sobrecarga o corpo pode desencadear em diversos fatores negativos, como 

dores, mau humor, dificuldade de pegar no sono, desconforto, cansaço corporal e mental e tristeza. 

Diante dessa situação passamos algumas orientações do que podemos fazer para prevenir uma 

sobrecarga corporal e após realizamos um alongamento, pois é uma prática corporal fácil de realizar e 

que requer apenas alguns minutos do seu dia-a-dia para ser feito. Ele tem como objetivo principal aliviar 

a tensão muscular o que muitas vezes é causada por estresse, além de relaxar o corpo. 

Ao final ressaltamos a importância de cada profissional dentro da equipe multidisciplinar e como a 

realização do autocuidado é muito importante para poder ajudar o próximo e também conseguir 

realizar melhor suas atividades pessoais e profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante da atividade realizada do grupo Zacchia referente às práticas corporais com os trabalhadores, 

constatamos que um grande número de profissionais da área da saúde que não realizavam 

alongamentos regularmente e que após a demonstração dos exercícios começaram a realizar com mais 

frequência, afinal a atividade física pode ser uma importante aliada no tratamento da depressão e 

ansiedade, reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. 

 

REFERÊNCIAS: 

 1.    PARREIRA, Clélia. Dimensões do trabalho interprofissional e práticas colaborativas desenvolvidas 

em uma unidade básica de saúde, por equipe de Saúde da Família. Universidade de Brasília, 16 Maio 

2018.  

2.    SILVA, Terezinha; GUERRA, Grazia Maria; PESSINI, Leo. Caracterização do autocuidado do 

profissional de enfermagem e reflexões à luz da bioética. Revista Bioethikos - Centro Universitário São 

Camilo, 2014. 

3.    DESCUBRA A IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. Escola de 

Enfermagem da Paz, 2019. Disponível em: <https://www.escoladapaz.com.br/blog/descubra-

importancia-do-autocuidado-para-profissionais-de-

saude#:~:text=Aumenta%20a%20produtividade,em%20cuidar%20melhor%20dos%20outros.>. Acesso 

em: 15, agosto de 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (  X  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PARTICIPAÇÃO NO WEBINAR DO GEPID: VIRTUALIDADES DA 

CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Pablo João Canal da Costa  

COAUTORES: Milene Giaretta 

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia do COVID-19 trouxe diversas intercorrências que impactaram diretamente a área da 

Educação, onde instituições precisaram suspender aulas presenciais e tentar adaptar-se ao ensino 

remoto emergencial, como solução temporária e estratégica. Diante deste cenário, procurou-se utilizar 

o potencial das tecnologias, para manter a produção e divulgação de conhecimento científico gerado 

no meio acadêmico, desta maneira surgiu a ideia do webinar “Virtualidades da Cultura Digital na 

Educação”, com o intuito de utilizar-se das possibilidades abertas da cultura digital e ampliar as 

oportunidades de aprendizagem, onde cada pessoa pode criar seus momentos de conhecimento e 

estudo sobre os temas de seu interesse. Este foi pensado e organizado pelo Grupo de Pesquisa em 

Cultura Digital, o GEPID, da Universidade de Passo Fundo (UPF). Portanto, este trabalho traz um relato 

de experiência na participação e organização do webinar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O webinar do GEPID, está fundamentado na proposta de compartilhar conhecimento que se produz no 

ambiente acadêmico, relacionado à temática da Cultura Digital, bem como, criar um espaço 

diferenciado de divulgação de soluções que podem auxiliar e qualificar a utilização das tecnologias 

digitais. Como diz no site do Webinar, este “nasce da constatação de que as práticas da era digital, além 

de colocar em xeque as instituições da era industrial - como a escola e a universidade - impõem grandes 

diferenças na natureza dos produtos e processos criativos” (WEBINAR GEPID, 2020). Acompanhando 
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isso, o webinar foi estruturado trazendo temas ao vivo com pesquisadores acadêmicos ligados ao GEPID, 

e aos Programas de Pós-Graduação em Educação e em Ensino de Ciências e Matemática da UPF. 

Apresentações que comumente se faziam entre membros do grupo de pesquisa em sala de aula 

presencial, agora se abrem para o digital, com a vantagem de ficar aberto e acessível à comunidade, 

expandindo a abrangência de tais estudos para além dos “muros” da universidade, fazendo uso das 

novas tecnologias “como ferramenta para a disseminação e construção do conhecimento” (CORREIA E 

SILVA, 2005, p. 12).  

Os temas do webinar são transmitidos ao vivo, onde em cada um deles há um pesquisador falando sobre 

seu tema de investigação. A interação é feita junto a um mediador, que além de conduzir a conversa, 

faz a ponte entre o público que assiste ao vivo, e o pesquisador convidado. O intervalo das transmissões 

é semanal, ocorrendo nas quartas-feiras às 18h30 simultaneamente nas plataformas do Facebook e 

Youtube.  O webinar de abertura do ciclo ocorreu em 24 de junho de 2020 com o Prof. Dr. Adriano 

Canabarro Teixeira, coordenador do GEPID. nas semanas seguintes ocorreram os temas: “Proposta de 

um rover baseado em robótica livre para o ensino de Física”, com Armando Foscarin Neto;  “O uso da 

programação de computadores no desenvolvimento da percepção musical”, com Jean Leandro Horas; 

“Os caminhos da leitura: as estratégias de leitura mobilizadas por estudantes na interação com a 

narrativa transmídia”, com Vagner Ebert; “As Metodologias Ativas como potencializadoras do processo 

atencional”, com Cheila Graciela Gobbo Bombana; “O papel do pensamento computacional no processo 

de recuperação do esquema cognitivo de Jean Piaget”, com Emanuela Schmidt; “Programação de 

computadores e desenvolvimento do raciocínio lógico em crianças do Ensino Fundamental II”, com 

Milene Giaretta, coautora deste relato; e “Processos educativos voltados à aprendizagem ativa com 

base na perspectiva da Cognição Distribuída”, com Pablo João Canal da Costa, autor deste relato. Além 

da participação na exposição de um dos tema, o autor participou da elaboração da parte gráfica do 

webinar, como a identidade visual e página do evento. O webinar continua em funcionamento, com 

uma programação futura que vai até o final do ano de 2020, e já com perspectivas temáticas para 

adentrar boa parte do ano 2021.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A experiência de participar do webinar proporcionou aos autores deste relato e ao público ouvinte, 

aprendizado e desenvolvimento pessoal, instigando a divulgação e compartilhamento de 

conhecimentos, além da oportunidade do trabalho em equipe que ocorreu de forma interdisciplinar, 

integrando acadêmicos, mestrandos, doutorandos e pesquisadores de diversas áreas do saber. 

 

REFERÊNCIAS: 

CORREIA, Luiz Henrique Andrade; SILVA, Alexandre José de Carvalho. Computador Tutelado. Lavras: 

Universidade Federal de Lavras - UFLA, 2005. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
2

9
4

 

WEBINAR GEPID. Virtualidades da Cultura Digital na Educação. Disponível em: 

<https://sites.google.com/view/webinargepid>, acesso em 31 de agosto de 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):   

  

https://sites.google.com/view/webinargepid
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X ) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

 

CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL NA QUARENTENA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pietra Marin Donida 

COAUTORES: Ana Cristina Soares Nicolodi, Cassieli Carteri Schneider, Elisa Barbosa da Costa, Milena 
Grando Martins, Raquel Portela Barboza e Valeria Marcon Astolfi 

ORIENTADOR: Ciomara Benincá e Suraia Ambrós 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF  

 

INTRODUÇÃO:  

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência - CEPAVI é um projeto de extensão da 

Universidade de Passo Fundo focado na prevenção e acompanhamento da violência sob a 

responsabilidade de professores (2) e acadêmicos (7) do curso de Psicologia. Este trabalho tem por 

objetivo trazer descrever ações de orientação à comunidade realizadas remotamente nas redes sociais 

Facebook e Instagram do projeto por conta do afastamento social imposto pela pandemia da COVID-

19. Tais orientações visaram auxiliar a passagem deste momento delicado de forma saudável, buscando 

diretamente beneficiar o bem-estar e a saúde mental da população. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência, visa à promoção da saúde mental e, 

neste momento cauteloso em que se vive, algumas orientações e cuidados com a saúde mental se fazem 

mais do que necessário. Em meio à pandemia, tais atividades que antes eram presenciais, foram 

adaptadas para divulgação nas redes sociais do projeto Facebook e Instagram. As postagens 

sistemáticas foram voltadas para a prevenção da violência de gênero, do abuso sexual e promoção da 

saúde mental na pandemia. Justificam-se pelo risco que o isolamento social representa para o bem-

estar físico e psicológico com consequências relacionadas ao desenvolvimento de patologias e prejuízo 

das relações interpessoais. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da disseminação de informações 
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de fácil compreensão, relacionadas aos cuidados de si e dos outros, bem como às informações sobre o 

vírus. As condições atuais têm gerado um grande aumento nos níveis de estresse e pressão psicológica 

na população, não só pela necessidade do isolamento, mas também pela incerteza do que virá. Porém, 

antes mesmo da chegada da pandemia, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo, 

segundo a OMS (2020), que também divulgou alguns cuidados que poderão facilitar na passagem deste 

momento de modo que a saúde seja preservada, sendo eles: criar hábitos diferentes e saudáveis em 

seu tempo livre; reduzir o tempo de uso das redes sociais e televisão; evitar o bombardeio de 

informações e buscar em fontes fidedignas. Além disso, o autocuidado, como a prática de atividades 

físicas, sono regular e uma dieta balanceada são imprescindíveis para o bem-estar pessoal. Ainda, 

manter rotinas familiares sempre que possível, ter uma boa comunicação com as pessoas de convívio e 

oferecer apoio emocional a eles, assim como utilizar a tecnologia para se aproximar de pessoas que 

estão distantes fisicamente, são formas de manter o mais próximo possível do habitual e encontrar 

suporte em meio a circunstâncias difíceis. Outras estratégias eficientes para reduzir o sofrimento 

incluem estar atento aos seus sentimentos e demandas internas, não se esquecendo de tirar um tempo 

para relaxar, mantendo em mente que é normal não produzir de modo habitual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Propor estratégias que estimulem a redução dos riscos à saúde mental é fundamental ao trabalho do 

psicólogo em qualquer tempo. No cenário pandêmico, as redes sociais, como o Facebook e o Instagram 

se mostraram um importante aliado na manutenção dos objetivos do projeto, especialmente no que 

tange à prevenção da violência e preservação da vida.  

 

REFERÊNCIAS:  

FÁVERO, A. A.; GABOARDI, E. A. (Coord.). Apresentação de trabalhos científicos: normas e 

orientações práticas. 5. ed. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2014.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Covid-19: OMS divulga guia com cuidados para saúde mental 

durante pandemia. ONU News, 18 março 2020. Disponível em: 

<https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792>. Acesso em: 28 março 2020.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIAS ONLINE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO 

MUSEU HISTÓRICO REGIONAL (MHR) ATRAVÉS DO JOGO 

"PASSEIO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE 

PASSO FUNDO" 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Gehring Ulrich  

COAUTORES: Giuliana Aguines da Silva 

ORIENTADOR: Rogério da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Museu Histórico Regional (MHR) pertence a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e é vinculado à Vice-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. O Museu foi criado pelo Decreto nº 52 de 1977 

com o nome de Museu Histórico-Cultural de Passo Fundo. Através de um convênio firmado em 15 de 

maio de 1996 entre a Fundação Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal, o MHR foi 

revitalizado, passando a dividir espaço com o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS). Os 

Museus estão localizados na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, e atuam junto à comunidade 

passo-fundense através da realização de exposições com entrada gratuita, trabalhando também com 

agendamentos de turmas e grupos. Devido ao atual contexto, os Museus se encontram fechados para 

visitações e, por este motivo, estão sendo realizadas diversas ações online de modo a tentar estreitar 

os laços com o público. Um exemplo destas ações é o jogo "Passeio pelo Patrimônio Histórico e Cultural 

de Passo Fundo". 
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DESENVOLVIMENTO: 

Os museus se constituem como um espaço de educação não-formal, sendo um de seus papéis promover 

ações educativas que visam proporcionar práticas de educação museal comprometidas com a questão 

do patrimônio. Para Horta, Grunberg e Monteiro "a Educação Patrimonial é um instrumento de 

'alfabetização cultural' que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido" (1999, 

p. 4). 

Neste sentido, pensou-se o jogo online "Passeio pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Passo Fundo". 

Ele foi construído utilizando a ferramenta Google Formulários, inspirado em um professor de história 

de Curitiba que utilizou esta ferramenta para desenvolver uma atividade-jogo sobre o absolutismo para 

seus alunos (CARVALHO, 2020). A ideia foi criar uma dinâmica de perguntas e respostas em que não 

necessariamente importe a resposta correta, mas que o aprendizado possa ser construído conforme se 

avance no jogo. As respostas consideradas incorretas não são invalidadas, mas levam à explicações que 

pretendem construir um aprendizado concreto a respeito do assunto. O jogo é destinado para todos os 

públicos e pode ser acessado pelo computador ou pelo smartphone, por meio do link 

https://forms.gle/Aj8BrRdgcqT1BFvV9. 

Quando falamos de Patrimônio Cultural, nos referimos a qualquer bem que seja considerado valioso 

para um povo, uma sociedade, uma região ou uma comunidade, de modo que a sua preservação seja 

realizada através de ações espontâneas da comunidade ou de tombamentos pelo poder público. O 

Patrimônio Cultural pode ser Material, de natureza móvel (como objetos em um museu, por exemplo), 

imóvel (como edificações e monumentos) ou natural (como um rio, por exemplo); ou Imaterial, 

abrangendo modos de fazer, de viver, práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. 

Durante o jogo, são apresentados o prédio da antiga Intendência Municipal, que atualmente abriga o 

MHR e o MAVRS, o conjunto arquitetônico que compõe o Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, o Rio 

Passo Fundo, a Lenda e o Monumento à Mãe Preta, o prédio da Estação Ferroviária e o Parque da GARE. 

As perguntas pretendem que os jogadores associem alguns conceitos referentes ao Patrimônio com os 

exemplos de Patrimônio Histórico e Cultural local apresentados. 

O tema escolhido vêm de encontro às publicações que já vinham sendo realizadas nas redes socias do 

MHR (Instagram e Facebook) à respeito de conceitos como memória, identidade e patrimônio, além de 

conteúdos relativos à história local. O Museu já realizava publicações em suas redes, porém, neste 

contexto de pandemia as atividades online se intensificaram e diversificaram, por se apresentarem 

como uma maneira eficaz de alcançar o público. Além disso, o jogo possibilita às pessoas que se 

encontram em casa um passeio pela cidade, de forma virtual, agregando conhecimentos sobre o 

conceito de patrimônio e a respeito da História de Passo Fundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dentro da proposta de Educação Patrimonial o jogo online "Passeio pelo Patrimônio Histórico e Cultural 

de Passo Fundo" se apresentou como uma alternativa interessante de aproximação com o público dos 
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museus em um contexto de isolamento social. Além disso, contribui para a conscientização com relação 

às práticas de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural local.  

 

REFERÊNCIAS: 

BATISTELLA, Alessandro; BACCIN, Diego José. História, memória e representações: um análise dos 

monumentos em Passo Fundo. Passo Fundo: Saluz, 2016. 

CARVALHO, Bruno Leal Pastor de. Professor de História desenvolve jogo inovador utilizando apenas 

formulário do Google (Notícia). In: Café História. Disponível em: 

https://www.cafehistoria.com.br/professor-de-historia-cria-jogo-inovador. Publicado em: 1 mai. 2020. 

ISSN: 2674-5917. Acesso: 27 ago. 2020. 

HORTA, Maria de Lourdes Parreira; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia básico de 

Educação Patrimonial. Brasília: Iphan; Museu Imperial, 1999. 

ZANOTTO, Gizele (Org.). Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Passo Fundo/RS. Passo Fundo: Projeto 

Passo Fundo, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MUSEUS ONLINE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A EXPERIÊNCIA 

DO MUSEU HISTÓRICO REGIONAL DE PASSO FUNDO (MHR) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raíssa Gehring Ulrich  

COAUTORES: Giuliana Aguines da Silva 

ORIENTADOR: Rogério da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste contexto de isolamento social, museus de todo o mundo vem se reiventando e buscando 

aumentar a "sua presença na internet, oferecendo soluções criativas ou reconfigurando soluções já 

existentes, para manter o interesse de seus usuários (reais e potenciais)" (SCHEINER, 2020, p. 55). Este 

movimento também vem sendo realizado pelo Museu Histórico Regional (MHR), que já possuía mídias 

sociais ativas, que foram ressignificadas a partir da pandemia. As mídias sociais acabaram se tornando 

um dos instrumentos que permitem dar continuidade na comunicação, pilar museológico tão 

importante quanto a salvaguarda e a pesquisa do acervo. O museu é um espaço de conexão entre 

cultura e sociedade e, neste momento de pandemia a equipe do MHR vem apresentando importantes 

conteúdos, sempre destacando a importância dos museus, mas agora de uma maneira virtual. É por 

meio desta instituição que conseguimos, de fato, preservar um pouco da nossa história e de nossa 

região.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Museu Histórico Regional (MHR) pertence a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e é vinculado à Vice-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. O Museu foi criado pelo Decreto nº 52 de 1977 

com o nome de Museu Histórico-Cultural de Passo Fundo e, através de um convênio firmado em 15 de 

maio de 1996 entre a Fundação Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal, o MHR foi 

revitalizado, passando a dividir espaço com o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS). Os 

Museus estão localizados na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, e atuam junto à comunidade 

passo-fundense através da realização de exposições com entrada gratuita, trabalhando também com 
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agendamentos de turmas e grupos. Devido ao atual contexto de isolamento social, os Museus se 

encontram fechados para visitações desde março de 2020 e, desde então, estão sendo realizadas 

diversas ações online de modo a tentar estreitar os laços com o público.  

A pandemia chegou e pegou todos de surpresa. Não foi diferente para os meios culturais, que viram as 

portas de seu espaço físico fechadas para o atendimento ao público. Os museus são instrumentos de 

grande importância na preservação da memória cultural de um povo e, neste sentido, o MHR vem se 

comprometendo em contar e preservar a história de Passo Fundo e região. Neste momento díficil, que 

afeta à todos, o museu se mantém fechado, mas buscando outras formas de manter suas ações 

presentes na comunidade. Alguns meios virtuais se mostraram como ferramentas úteis para não perder 

contato com os visitantes, como a realização de lives, oficinas, vídeos sobre exposições e uma série de 

curiosidades. Estes meios foram pensados para que de alguma forma, continuasse havendo uma troca 

de conhecimento entre a equipe dos museus e as pessoas que nos acompanham. 

Ao todo, foram realizadas 10 lives pelo Instagram do MHR e uma pelo Google Meet, contando com a 

presença de diversos convidados, abordando temas como Patrimônio Histórico Material e Imaterial de 

Passo Fundo, economia e comércio da região, além das próprias experiências e práticas dentro do 

museu. Ao longo deste período, foram produzidas mais de 60 curiosidades pelos estagiários, com base 

em pesquisas realizadas sobre a história de Passo Fundo e região. Além disso, foi criado um podcast 

intitulado "Vozes da História" que já conta com uma temporada de três episódios, abordando a 

historiografia passo-fundense, o conceito de patrimônio e a história do próprio Museu Histórico 

Regional. As atividades podem ser acompanhadas pelo Instagram do MHR (@museu_mhrpf) e pela sua 

página no Facebook, "Museu Histórico Regional - MHR UPF". A equipe do MHR vem se dedicando dia 

após dia, para oferecer um conteúdo cada vez melhor, de modo a estreitar os seus laços com a 

comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode-se perceber que "a presença virtual garantirá também maior flexibilidade no trato com os públicos 

e maior intensidade e variedade nas interações, enriquecendo a experiência dos museus e tornando-os 

socialmente mais relevantes" (SCHEINER, 2020, p. 57). Portanto, a prática virtual de um museu se revela 

não apenas como uma alternativa de aproximação temporária, mas também como algo que pode ser 

efetivamente implementado a longo prazo, em conjunto com outras ações de comunicação do museu.  

 

REFERÊNCIAS: 

SCHEINER, Teresa. Museologia, hiperculturalidade, hipertextualidade: reflexões sobre o Museu do 

Século 21. MUSEOLOGIA & INTERDISCIPLINARIDADE, Vol. 9, nº17, Jan./ Jul. de 2020. p. 46-63.  

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        



 
 

  

P
ág

in
a 

2
3

0
2

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ADULTOS BRINCAM? A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberta Schmith  

COAUTORES: Flávia Burdzinski de Souza 

ORIENTADOR: Flávia Burdzinski de Souza 

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul -Campus Erechim/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Esse trabalho objetiva refletir sobre as ações extensionistas desenvolvidas dentro do Programa 

"Seminário Permente em Educação Infantil", desenvolvido pelo curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim, desde o ano de 2017, sob a coordenação da 

professora Flávia Burdzinski de Souza. A brinquedoteca tem sido um espaço muito utilizado dentro das 

ações de extensão com o objetivo de promover interações e brincadeiras entre adultos, principalmente 

aos profissionais que atuam com a etapa da Educação Infantil, pois acreditamos na importância de 

formar professores e professoras que gostem de brincar, que vejam na brincadeira espaço para alegrar-

se, resolver conflitos, satisfazer desejos, imaginar, assimiliar emoções (FORTUNA, 2014), entre outras 

ações que a brincadeira promove tanto no universo adulto como infantil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A brinquedoteca pode ser conceituada como um espaço que promove o brincar. Independendtemente 

de onde ela esteja instalada ou de como se organiza, a brinquedoteca tem como finalidade desenvolver 

atividades lúdicas (SANTOS, 2013). Cunha (2013, p. 13) argumenta que "Pelo simples fato de existir, a 

brinquedoteca é um testemunho de valorização da atividade lúdica das crianças", porém acreditamos 

que ela também é um testemunho vivo da atividade lúdica do adulto. 
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Os adultos, apesar de não pertencerem mais a categoria da infância, não deixam (ou não poderiam 

deixar) de maravilhar-se,  encantar-se, imaginar e criar pela via do brincar. Nesse sentido, acreditamos 

na necessidade de que cada professor ou professora que trabalha com crianças, precisa se reconciliar 

com a criança que existe dentro de si (FORTUNA, 2014) a fim de compreender a importância que a 

brincadeira exerce na vida humana.  

A brincadeira ocupa um lugar muito superficial na organização curricular das escolas, mesmo na 

Educação Infantil. Embora normativas da etapa da Educação Infantil, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definem que a 

brincadeira e as interações são os eixos norteadores e estruturantes do currículo (BRASIL, 2009; 2018), 

percebemos no relato das professoras que participam das ações de extensão do Programa Seminário 

Permanente em Educação Infantil, que a brincadeira na escola tem "momentos" e tempos definidos: a) 

momentos no início das "aulas", até que todas as crianças cheguem; b) momentos para depois de 

cumpridas as atividades e programações do dia; c) momentos para "distrair" e deixar "livre" as crianças; 

d) momentos do "recreio" (principalmente para as pré-escolas que se inserem em escolas que também 

tem ensino fundamental e acabam sendo organizadas em grades de horários definidas). 

Foi ouvindo relatos como esse, que pensamos na importância de proporcionar espaço e tempo para 

que as professoras e professores pudessem revisitar sua criança e observar pela via da brincadeira 

momentos de aprendizado, de prazer, de troca, de resolução de conflitos, de socialização (FORTUNA, 

2014) e principalmente momentos para aprender a ouvir as crianças e suas linguagens; além de 

perceber a importância de organizar espaços, materiais e prever tempos mais longos para que as 

brincadeiras possam ser vividas e desenvolvidas com intensidade e significado. 

Desse modo, encontramos na brinquedoteca uma aliada para desenvolver a formação continuada de 

professores e professoras da Educação Infantil, por acreditar no poder do espaço para promover mais 

adultos brincantes. Passamos a frequentar mais o lugar durante as ações de extensão, planejando 

materiais, organizando espaços, prevendo tempos e estabecendo relações importantes entre teoria e 

prática, principalmente com relação aos nossos estudos das DCNEI e da BNCC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Adultos brincam? A resposta varia. Tinha dias que sim, dias que não. Tinha dias de mais intesidade, 

outros de menor tempo de construção. Porém, não podemos deixar de reconhecer que as ações 

extensionistas na brinquedoteca possibilitaram a) iniciar a construção de uma cultura lúdica adulta 

dentro do espaço; b) reconhecer na brincadeira fontes de aprendizagem e desenvolvimento; c) planejar 

com intencionalidade as brincadeiras (BRASIL, 2018); d) e dar novo sentido a docência na Educação 

Infantil.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Parecer nº 20, de 11 de novembro de 2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil. Brasília: CNE/CEB, 2009. 
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_____. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil>. Acesso em: 28 de ago. de 2020. 

CUNHA, Nylse H. S. Brinquedoteca Brasileira. In: SANTOS, S.M.P. (org.). Brinquedoteca: O lúdico em 

diferentes contextos. Petrópolis: Vozes, 2013. 

FORTUNA, Tânia R. A importância de brincar na infância. In: HORN, C. I [et al.] Pedagogia do brincar. 

Poa: Mediação, 2014. 

SANTOS, Santa M. P. Brinquedoteca de Universidade. In: SANTOS, S.M.P. (org.). Brinquedoteca: O lúdico 

em diferentes contextos. Petrópolis: Vozes, 2013.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

 

No link abaixo e no QRCode é possível conhecer o espaço da brinquedoteca do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Fronteira Sul- Campus Erechim/RS, onde as ações de extensão se desenvolvem 

dentro do Programa Seminário Permanente em Educação Infantil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PQLlvyA6ec 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REFLEXÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS ÉTICOS, POLÍTICOS E 

ESTÉTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberta Schmith  

COAUTORES: Flávia Burdzinski de Souza 

ORIENTADOR: Ma Flávia Burdzinski de Souza  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal da Fronteira Sul- campus Erechim/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

A Educação Infantil conquistou seu lugar como prImeira etapa da Educação Básica a partir da Lei 

9.394/1996 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Posteriormente, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), atualmente fixadas pela Resolução CNE/CEB 

n.5/2009 e revisadas pelo Parecer CNE/CEB n.20/2009, passam a normatizar a etapa, trazendo 

concepções e conceitos importantes para a organização do trabalho pedagógico. Deste modo, o 

trabalho apresenta a pesquisa do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Pedagogia, que 

tem como objetivo investigar os princípios éticos, políticos e estéticos que estão previstos nestes 

documentos, refletindo de que maneira (ou não) sua garantia se efetiva nas propostas pedagógicas da 

Educação Infantil, já que eles tem como função assegurar que as crianças sejam atendidas com 

qualidade, equidade e garantia de seus direitos na escola.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os princípios éticos, políticos e estéticos estão previstos no art. 6º da Resolução CNE/CEB n.5/2009 

(2009b) e são explicados na revisão das DCNEI (Parecer CNE/CEB n.20/2009), pois devem ser 

respeitados pelas propostas pedagógicas da Educação Infantil. Para discutir a temática, foi necessário 

fazer um levantamento bibliográfico, utilizando obras e artigos de pesquisadores que estudam o tema, 

bem como uma pesquisa documental em legislações e documentos do Ministério da Educação que 

abordam a temática. Vale ressaltar que as reflexões apresentadas fazem parte do Projeto de pesquisa 

do TCC e que o mesmo encontra-se em andamento, visto que o trabalho busca fazer uso de fotografias 
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durante a pesquisa de campo (que ainda não foi desenvolvida) que vão ao encontro ou não da garantia 

dos princípios da Educação Infantil no contexto escolar.  

Para desenvolver os princípios éticos na Educação Infantil, deve-se organizar propostas que garantam 

aspectos essenciais a construção da cidadania de cada sujeito criança, como a autonomia, 

responsabilidade, solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades (BRASIL, 2009a). Lins (2007) destaca que do ponto educativo os valores 

éticos e morais dão base e sustentação para os demais valores. A autora reflete que para o ensino e 

aprendizagem da ética aconteça, deve-se considerar que a “Ética não se entende necessariamente a 

partir de uma apresentação de um sistema de normas e regras de vida, mas de um conjunto de valores 

que marcam esta vida” (LINS, 2007, p. 152). Sendo assim, o entendimento sobre ética não acontece a 

partir do momento em que são apresentadas as normas e regras de convívio social, mas sim dos valores 

atribuídos a elas por cada sujeito, que orientam a base de seu comportamento. 

Para desenvolver os princípios políticos, a Educação Infantil deve garantir propostas que respeitem os 

direitos de cidadania, do exercício da criticidade e respeito à ordem democrática (BRASIL, 2009a). De 

acordo com Sarmento, Fernandes e Tomás a escola é vista como um espaço na qual a criança exerce 

seus direitos e estando em contato com questões políticas em seu cotidiano, salientando que “As 

crianças são actores políticos, ainda que as competências políticas das crianças se exerçam 

prioritariamente nas interacções de pares, e no espaço comum que partilham” (2007, p. 202). 

Os princípios estéticos devem garantir propostas que respeitem a sensibilidade, criatividade, ludicidade 

e a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2009a). Vázquez 

(1999) faz referência a estética como ciência do belo, salienta que estético também se indica na 

presença do que feio, sublime, cômico, monstruoso e trágico. O que se é considerado fundamental para 

autor é que o estético expõe a qualidade do que é sensível e que se diferencia de algumas filosofias da 

arte, mas que deve se tratar de algumas situações do cotidiano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A temática é de grande relevância, visto que os princípios garantem e asseguram o cumprmento dos 

direitos das crianças, além de orientar as premissas que compõem o trabalho pedagógico na etapa. 

Nesse sentido, levando em consideração o inacabamento da pesquisa, finaliza-se com a problemática 

que pretende ser respondida dentro do TCC: De que maneira os princípios éticos, políticos e estéticos 

são garantidos nas propostas pedagógicas de uma escola de Educação Infantil pelo olhar das crianças? 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasilia: MEC/SEF, v. 1, 1998a.  

_____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasilia: MEC/SEF, v. 2, 1998b. 
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LINS, Maria Judith Sucupira da Costa. Educação Moral na Perspectiva de Alasdair MacIntyre. Rio de 

Janeiro: ACCESS, 2007. 

SARMENTO, Manuel Jacinto; FERNANDES, Natália; TOMÁS, Catarina. Políticas públicas e participação 

infantil. Educação, Sociedade & Culturas, n. 25, p. 183-206, 2007. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Convite à estética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS CONTRATOS DE CRÉDITO AO CONSUMO E O SUPER 

ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luiza de Godoy Pereira e Sabrina Brum Fornari  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Franco Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com a ascensão da era digital, a grande oferta de produtos tanto de maneira física como virtual e a 

facilidade dos meios de obtenção de crédito foram se tornando situações couns para a sociedade, 

entretanto, em detrimento da facilidade para adquirir mais bens, cresce cada vez mais os números de 

pessoas endividadas e inadimplentes.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Este fator, além de gerar problemas financeiros, pode afetar a questão emocional, ocasionando 

problemas psicológicos, familiares e sociais, uma vez que, uma pessoa que possui muitas dívidas e não 

consegue estabelecer limites em sua área financeira, torna-se mais propensa a apresentar 

comportamento depressivo, agressivo e ainda, se sentir incapaz perante ao sistema familiar, 

corroborando para afetar sua vida de forma negativa, em fator internos e externos 

A sociedade de consumidores se relaciona diretamente com o excesso de informações, já que a todo 

momento captamos informações de diversas maneiras distintas, sendo impossível assimilar todas de 

forma coerente. As mídias variadas que se encarregam de repassar as informações diariamente, acabam 

atrapalhando o processo de consumo e enfatizando excesso de aquisição de bens ou serviços que 

muitas vezes é desnecessário para o momento em que a pessoa vive. Ou seja, o excesso de informações 

que se tem acesso diariamente está longe de se converter em conhecimento ou sabedoria, requer-se 

uma atenção redobrada para que as informações sejam absorvidas de forma positiva. 
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Ressalta-se também a ideia recorrente impregnada na sociedade de que a felicidade é obtida 

precipuamente através do consumo, estimulando seus membros ao fortalecimento da cultura 

consumista. Além do mais um fator de grande importância, típico a cultura brasileira, é a facilidade e o 

estímulo na obtenção do microcrédito. Assim sendo, pode-se notar que a oferta do crédito é tratado 

como um mecanismo de inclusão social, no entanto em razão desta alta procura, bancos e instituições 

financeiras acabam possuindo ampla liberdade de oferta, impondo práticas abusivas ao consumidor, 

podendo citar a falta de informações no momento da contratação do crédito, deixando de esclarecer o 

total do valor a ser pago com o débito , além de envios de cartões de crédito sem a solicitação do 

consumidor, entre outros. 

Não obstante a isso, nota-se que a maioria dos sujeitos adquirentes do crédito em sua grande maioria 

estão compostos por idosos ou pessoas doentes configurando em muitos casos abuso por aqueles que 

fornecem o produto, no qual utilizam de mecanismos para persuadi-los influenciando a sua decisão e 

não o orientando de forma correta.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Busca-se, portanto, meios para a prevenção do superendividamento, visto que além de afetar o 

próprio consumidor como exposto acima, a má concessão de crédito compromete o mercado como 

um todo. A informação clara de todos os dados presentes na cláusula do contrato, como bem 

descreve o art.6º, III do CDC , além do dever do aconselhamento nas práticas de consumo levariam a 

uma contratação de crédito de qualidade e reduziria assim o alto número de consumidores 

superendividados. 

 

REFERÊNCIAS: 

ÁVILA, Marília de; SAMPAIO, Silva. Superendividamneto e Consumo Resposnável de Crédito. Brasília: 

TJDFT,2018. 

RAMBO, Kely Inila; STULP, Ana Carolina Blau. O superendividamento e os Contratos Bancários: uma 

análise sob a prespectiva da dignidade da pessoa humana. 17 de julho de 2019. Disponível em 

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-do-consumidor/o-superendividamento-e-os-

contratos-bancarios-uma-analise-sob-a-perspectiva-da-dignidade-da-pessoa-humana/>. Acesso em: 

15/07/2020. 

MARQUES, Claudia Lima e col.. Direitos do consumidor endividado II. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DO MATRICIAMENTO NO AUXÍLIO À 

COMUNIDADE ACADÊMICA DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID 19  

 

AUTOR PRINCIPAL:  Sibéli Castelani dos Santos.  

COAUTORES: Gabriela Marques de Lara e Maria Gabriela Paloschi. 

ORIENTADOR: Silvana Ribeiro e Vinícius Miranda. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Apoio Matricial (AM) ou Matriciamento busca construir novas saberes e a reformulação de maneira 

participativa dos modelos de serviços, possibilitando gerar um processo de trabalho de forma 

horizontal, com participação da gestão, colaboradores e comunidade acadêmica. Esta metodologia, é 

uma forma positiva de formular novos saberes e práticas, fortalecendo os sistemas de trabalhos, 

considerando fatores objetivos e subjetivos, contemplando individualidades e a coletividade. O AM foi 

sendo potencializado na Universidade de Passo Fundo no ano de 2019, através de  encontros entre 

estudantes, professores e funcionários. Através do uso de ferramentas como formulário Google e rodas 

de conversas, se construiu um perfil das principais fragilidades dentro desta Instituição. No ano de 2020, 

através da Rede de Cuidado, o grupo potencializou as ações durante a Pandemia da Covid-19, visando 

a assistência aos alunos com dificuldades ao acesso a Universidade.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Rede de Cuidado e VRGrad buscaram, através do contato direito com as Coordenações dos cursos, a 

identificação de discentes com relatos de ausências nas aulas, nas entregas de trabalhos e nas 

dificuldades de acesso as novas ferramentas propostas nas aulas durante a pandemia. Em um segundo 

momento, discutiu-se a como contatar estes estudantes e as vias escolhidas foram ligações, e-mail e 

mensagens via WhatsApp. Posteriormente, para controle, criou-se uma tabela com informações 
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relevantes referente aos contatos com os alunos. Construindo um trabalho de apoio integral ao 

estudante de forma coletiva. Os perfis foram categorizados e apresentados, como: questões financeiras 

decorrentes da Pandemia ou independente desta; inacessibilidade ou dificuldades no acesso à internet 

ou notebook/celular; dificuldades em relação à aprendizagem; saúde mental; trancamento de disciplina 

ou curso; falta de retorno de coordenações de cursos, serviços de assistência ou docentes; e medos e 

anseios. Posteriormente, dentro das possibilidades, procurou-se a resolutividade dos problemas, 

direcionando as questões à gestão, coordenações, professores, diretórios acadêmicos e aos próprios 

alunos mediadas através da Comissão de Permanência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O AM é uma ferramenta fundamental para a construção dos serviços norteados às reais necessidades 

da comunidade que integra a UPF. Por meio destas, dificuldades, mudanças e avanços foram 

conquistados e sem dúvidas, o fortalecimento de vínculo entre Instituição e discentes, visando à 

qualidade e o estímulo ao ensino em tempos incertos, como a Pandemia do novo coronavírus.  

 

REFERÊNCIAS: 

JORGE, M. S. B; CARVALHO, M. R. R; COSTA, L. S. P. Dispositivo do Cuidado no Contexto do 

Matriciamento em Saúde Mental na Atenção Primária. Disponível em: 

http://uece.br/eduece/dmdocuments/DISPOSITIVO%20DO%20CUIDADO%20NO%20CONTEXTO%20D

O%20MATRICIAMENTO.pdf. Acessado em: 21. Agost. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A GESTÃO DA AULA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tássia Battisti  

COAUTORES: Gabriele Winckler Guedes, Paula dos Santos de Oliveira      

ORIENTADOR: Elisabeth Maria Foschiera       

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A aula é um momento de construção e socialização de conhecimentos, de trazer para o espaço da sala 

os saberes do cotidiano e associá-los ao saberes da ciência. É um espaço de reflexão, de 

questionamentos, de trocas, de viver experiências que ultrapassam as paredes da sala de aula. É o 

encontro de diferentes sujeitos que se unem na busca de um processo de formação que humaniza para 

tornar o mundo um lugar melhor. As aulas durante a pandemia da Covid-19  tem sido um exercício diário 

de resiliência, empatia, paciência, busca e desejo de seguir construindo aprendizagens. Nesse setido, 

buscamos compartilhar enquanto acadêmicas do curso de Pegagogia da UPF, nossa vivência de aula no 

ano de 2020 em meio a pandemia.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

De repente nos vimos diante de uma pandemia mundial, rotinas foram completamente modificadas, 

nosso cotidiano virou do avesso e todas as nossas tarefas e compromissos precisaram ser adaptadas e 

repensadas. Não foi diferente no campo da educação, destacamos aqui um elemento essencial para se 

refletir quando falamos em ensino, a aula. Pois professores e alunos embarcaram juntos no desafio de 

pensar estratégias e possibilidades que lhes permitissem seguir os processos de ensino e aprendizagem. 

Cada instituição, junto aos seus, buscou uma maneira de seguir suas trajetórias.  

Em nossa experiência, reorganizamos esse momento formativo traçando juntos um caminho com 

diferentes possibilidades, na busca pelo mais acertivo. Assim, as plataformas digitais transformaram-se 

em ambientes de aprendizagem mais do que nunca. O google meet, o moodle e o classroom, por 

exemplo, tornaram-se nossa sala de aula virtual, possibilitando-nos continuar os estudos e encontros 

de forma on-line. Na tela virtual, nossos rostos agora são janelinhas que muitas vezes não ficam abertas, 
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não havendo aquele olho no olho, de professor e aluno e de alunos entre si que acontece na sala de 

aula presencial. As interações não são mais as mesmas. Ainda há perguntas, trocas de experiências, 

brincadeiras, mas não é na mesma proporção que antes. Sentimos falta das aulas presenciais, do 

contato entre colegas, professores, ver suas expressões, sentir suas emoções, abraçar, tomar um 

chimarrão durante a aula, acontecimentos que agora não são possíveis. Nesse momento de isolamento, 

através dos olhares nas janelinhas do google meet, os áudios e chamadas de vídeo pelos grupos do 

wattsapp, as figurinhas criadas e trocadas entre professores e alunos, têm amenizado a saudade e 

renovado as esperanças. Desse modo, se fez necessário reorganizar a gestão da aula para dar conta de 

todas as demandas. 

Segundo Libâneo (apud FERREIRA; SOUZA, 2009, p.10), a gestão é a atividade pela qual são mobilizados 

meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos 

gerenciais e técnicos-administrativos. Gestão é a atividade que põe em ação o sistema organizacional. 

Dessa forma, a gestão na sala de aula implica em uma relação entre o professor e os alunos, em um 

trabalho coletivo, no qual o professor exerce o papel de mediador, orientador do trabalho pedagógico, 

aquele que organiza o processo e os alunos, construtores de sua aprendizagem.  

Através dos diálogos presentes no início e no final das aulas, dando espaço para escutar as angústias, 

dúvidas, inquietações e sugestões construímos um caminho de gestão compartilhada que nos 

possibilitou o exercício da construção  de processos no coletivo, com as pessoas, somando ideias e novas 

possibilidades para seguir trilhando caminhos de conhecimento, esperança e humanização através da 

educação.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que apesar das tecnologias nos auxiliarem nesse período, há dificuldade de acesso, pois 

infelizmente a internet ainda não é uma realidade para todos. De certo modo, a aula na pandemia nos 

trouxe muitas inquietações que nos fazem repensar os caminhos de formação e o projeto de sociedade 

que sonhamos sob o viés da educação. Por fim, destacamos que não existem processos de construção 

do conhecimento que humanizam e transformam, sem a presença do PROFESSOR. 

 

REFERÊNCIAS: 

FERREIRA, Juara R Arthury de Almeida; SOUZA, Ângelo. Gestão escolar: desafios e possibilidades. 

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1383-6.pdf>. Acessado 

em: 24/10/2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DE PODCASTS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO 

ENSINO DE FILOSOFIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tatiel Henrique Zart  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Cínthia Roso Oliveira e Bruna Oliveira Bortolini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho busca relatar a experiência de produção de podcasts no curso de Filosofia da Universidade 

de Passo Fundo (UPF), e discutir seu potencial de uso na educação básica e ensino superior. Os podcasts 

são uma ação do projeto de extensão “Arché: Criação e Experimentação Filosófica”, que tem como 

objetivo estreitar os vínculos do curso de Filosofia com as Escolas e a comunidade em geral, por meio 

da abordagem de temas de interesse geral, contribuindo assim para a desconstrução da ideia 

equivocada de que a filosofia trata de temas alheios à vida. Por outro viés, espera-se que esse projeto 

abra uma perspectiva promissora para o ensino de filosofia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de produção de podcasts no curso de Filosofia da 

Universidade de Passo Fundo e discutir seu potencial de uso na educação. A ideia que levou a produção 

do Ouse Saber Podcast nasceu a partir de uma observação realizada pelo acadêmico Tatiel Zart, 

enquanto conversava com amigos, acadêmicos e professores do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, quando percebeu que apenas uma pequena minoria havia de fato tido contato com um 

Professor de Filosofia formado na área. Percebendo essa dificuldade de muitos estudantes em ter 

acesso a um ensino qualificado em Filosofia, Tatiel Zart levou até a o Coordenador do Curso, Marcelo 

José Doro, a ideia de desenvolver um podcast filosófico. Para a definição da natureza do programa 

aproveitou-se a experiência de anos com o projeto “O que a filosofia tem a dizer sobre”. Com esse 

mesmo espírito foi pensado o Ouse Saber Podcast. O projeto tem, assim, a missão de aproximar a 
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reflexão filosófica do grande público, por meio de uma abordagem mais informal, inclusiva e gratuita, 

com o contato mais direto com os professores doutores de cursos de filosofia de todo o Brasil, 

mostrando que a filosofia está muito mais presente do que se pode imaginar. 

O ensino de filosofia vem tentando se reinventar, debatendo cada vez mais sobre como instigar usando 

novas práticas ou readaptando as didáticas tradicionais. Atualmente não se aceita mais o ensino retórico 

baseado na análise de obras clássicas. (TROMBETTA et al. 2013, p.46). 

Todos os episódios contam com uma profunda pesquisa bibliográfica, além de uma listagem de 

indicações de livros, filmes dentre outras produções que possam contribuir no debate das questões 

apresentadas. Os episódios têm duração aproximada de 20  a 30 minutos, e são disponibilizados 

gratuitamente nas plataformas Spotify e SoundCloud.  

O projeto teve grande aceitação entre os acadêmicos, professores de rede-pública, ensino privado e 

ensino superior como recurso pedagógico para introduzir as problematizações dentro da sala de aula e 

estimular o diálogo e desenvolvimento do pensamento crítico.  

[...] o diálogo, além de compor o caminho para a transformação, acaba sendo exigência existencial para 

a humanização do homem, isto é, o mundo e o homem em constante modificação consciente por meio 

do ato dialógico (ROSSETO et al. 2007, p.115). 

Levando em consideração as possibilidades estabelecidas, o feedback recebido da realização mostra-se 

em números: em apenas 1 ano, desde a publicação do primeiro episódio, nossos episódios já contam 

com mais de 8.200 reproduções, e com mais 50% desse número em downloads, sendo ouvido em mais 

de 15  países. O Projeto não conta com nenhum recurso financeiro para sua produção, contando apenas 

o trabalho colaborativo dos professores e estudantes do curso de Filosofia da UPF e com uma divulgação 

orgânica via redes-sociais, favorecida geralmente com a replicação dos próprios entrevistados e 

ouvintes.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concebido desde o início como um possível recurso para o subsídio formativo aos professores de 

filosofia e como material de apoio ou de complemento para as aulas, o Ouse Saber Podcast já conta 

com depoimentos informais de professores atestando sua pertinência educativa. Sabe-se que não se 

trata de uma alternativa em substituição às aulas ou ainda menos ao professor, mas de um recurso para 

a diversificação e qualificação das aulas. 

 

REFERÊNCIAS: 

FÁVERO, A.M. eat al. Diálogo & Investigação: Perspectivas de uma educação para o pensar.. Passo 

Fundo; Méritos, 2007. 

TROMBETA, Gerson L.; BORTOLINI, Bruna de O: KAPCZYNSKY, Ana Lúcia. Filosofia nos Olhos experiências 

de ensino. Passo Fundo; Aldeia Sul, 2013. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo (  x  ) Relato de Experiência (    ) Relato de Caso 

 

O CEPAVI E A VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA: COMO ACOLHER, 

IDENTIFICAR E ENCAMINHAR AS VÍTIMAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Valeria Marcon Astolfi 

COAUTORES: Ana Cristina Soares Nicolodi; Cassieli Carteri Schneider; Elisa Barbosa da Costa; Pietra 
Marin Donida; Milena Grando Martins; Raquel Portela Barboza; Ana Cristina Soares Nicolod 

ORIENTADOR: Ciomara Ribeiro Silva Benincá; Suraia Estacia Ambros 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O CEPAVI, Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência é um projeto de extensão da 

UPF focado na prevenção e acompanhamento da violência sob a responsabilidade de professores e 

acadêmicos do curso Psicologia. 

De acordo com o Disque 100, 4 meninas com cerca de 13 anos de idade são abusadas sexualmente por 

hora no Brasil. A cada oito minutos, é cometido um estupro. São 180 estupros por dia. 80% das vítimas 

são do sexo feminino e 96% dos agressores são do sexo masculino. 90% dos casos não entram nas 

estatísticas por não haver denúncia, já que 63% dos casos são contra vulneráveis. Entre 2016 e 2017, 

mais de 37 mil casos foram denunciados. Destes, 70% a 80% são cometidos dentro de casa por alguém 

que a criança confia. 

O presente trabalho tem por objetivo discutir questões de abuso sexual intrafamiliar e informar sobre 

como proceder, focalizando as ações do CEPAVI. 

DESENVOLVIMENTO: 

Com vista à prevenção da violência e promoção da saúde mental, o CEPAVI atua de diferentes maneiras, 

de acordo com a especificidade do trabalho, estando estas elencadas abaixo: 

1. Buscar fomentar reflexões sobre o tema com professores, alunos e profissionais da área da 

saúde, por meio de seminários e oficinas. Como estratégia utilizam-se de vídeos e recursos 
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áudio visuais, com depoimentos de vítimas retirados da internet, de maneira a respeitar as 

normas do código de ética da Psicologia, notícias, bem como embasamento teórico para 

qualificar a discussão, a identificação e os encaminhamentos apropriados em situação de 

abuso sexual intrafamiliar; 

2. Através de atividades realizadas no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no 

município de Passo Fundo com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, com o intuito de prevenir situações de violência e abuso infantil, as extensionistas do 

projeto proporcionam um espaço acolhedor em que seja possível estabelecer vínculos e uma 

relação de confiança de forma a obter bons resultados no trabalho de questões ligadas ao 

cuidado e respeito com o próprio corpo e sentimentos. Nestes momentos se faz importante 

a manutenção e fortalecimento dos vínculos para que o público alvo sinta-se à vontade para 

poder desenvolver relações muitas vezes diferentes das já experimentadas, pois, são nestes 

momentos lúdicos que muitas vezes aparecem sinais de abuso e violência. Os trabalhos 

desenvolvidos no CRAS demonstraram que a escuta atenta, os momentos de supervisões 

realizadas semanalmente com as professoras orientadoras/supervisoras do CEPAVI e o 

trabalho através de atividades lúdicas ajudam a identificar as vítimas e auxiliá-las. Outro fator 

que ficou claro durante as atividades é que às vezes, muito mais importante que a 

identificação, é o trabalho de prevenção, de forma a orientar essas crianças e adolescentes 

sobre o que é a violência intrafamiliar e o abuso sexual, e a quem eles podem recorrer e 

acionar caso vivam estas situações. 

3. Devido ao contexto pandêmico atual, são utilizado posts e informes nas redes sociais do 

CEPAVI, bem como das alunas extensionistas e professoras orientadoras/supervisoras do 

projeto, visando alertar, proporcionar reflexões e conscientizar a comunidade sobre os 

cuidados e procedimentos devidos em casos de abuso sexual intrafamiliar. 

O procedimento adotado pela equipe do CEPAVI no caso de suspeita de violência ou abuso infantil, é o 

de buscar mais informações relacionadas à criança e, caso haja confirmação, fazem-se os 

encaminhamentos necessários.É de suma importância frisar que todas as ações são pensadas de forma 

a respeitar o código de ética do profissional da Psicologia, bem como a vítima, agindo sempre de forma 

sigilosa, respeitosa e cuidadosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os altos números encontrados em pesquisas realizadas sobre o assunto, deixam evidente a importância 

de prevenir e acompanhar casos de violência e abuso sexual intrafamiliar na infância e adolescência. O 

CEPAVI, atua nesta frente de forma a contribuir com a causa, sempre respeitando os preceitos éticos da 

profissão bem como a proteção das vítimas. 
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REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

 RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ACOLHIMENTO DE VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR EXTENSIONISTAS DO CEPAVI  

 

AUTOR PRINCIPAL: Valeria Marcon Astolfi 

COAUTORES: Ana Cristina Soares Nicolodi; Cassieli Carteri Schneider; Elisa Barbosa da Costa; Milena 
Grando Martins; Pietra Marin Donida; Raquel Portela Barboza;  

ORIENTADOR: Ciomara Ribeiro Silva Benincá; Suraia Estacia Ambrós 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O CEPAVI, Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência é um projeto de extensão do 

curso de Psicologia da UPF, focado na prevenção e acompanhamento da violência. 

De acordo com o Cronômetro da Violência encontrado no site do Instituto Patrícia Galvão, a cada 9 

minutos uma mulher é vítima de estupro, todos os dias 3 mulheres são vítimas de feminicídio, e uma 

mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. Segundo relatos ao serviço Ligue 

180, dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares, 

sendo a maioria desses crimes (33,2%) cometidos por parceiros ou ex-parceiros. 

Este trabalho tem por objetivo discutir questões que concernem a violência contra mulher e relatar a 

experiência de atendimento e acompanhamento psicológico das vítimas realizado pelas extensionistas 

do CEPAVI. Só sendo possível graças a uma parceria firmada entre o projeto de extensão com a DEAM, 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O CEPAVI iniciou seus trabalhos de extensão no início dos anos 2000, sua ideia principal era fomentar a 

discussão sobre a violência de gênero bem como auxiliar as vítimas. Com o passar do tempo, o projeto 

acabou envolvendo-se com outras questões de violência e este trabalho acabou sendo deixado de lado 

por um período. Recentemente, pensando em resgatar as origens do projeto, o CEPAVI firmou parceria 
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com a DEAM, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, e passou a disponibilizar assistência 

psicológica às mulheres que procuram ajuda ou prestam queixas na delegacia. 

O Instituto Maria da Penha disponibiliza em seu site uma explicação sobre o ciclo da violência, que 

ocorre em três fases: na 1ª fase ocorre o aumento de tensão, em que o agressor se mostra tenso e 

irritado, podendo quebrar objetos e humilhar a vítima; na 2ª fase ocorre o ato de violência verbal, física, 

psicológica, moral ou patrimonial; na 3ª fase, conhecida como fase da lua de mel, o agressor diz estar 

arrependido, comportando-se de forma amável para poder obter a reconciliação e após este período, o 

ciclo reinicia. É preciso quebrar o ciclo e para tal, o trabalho de profissionais da psicologia se faz muito 

necessário. 

É possível compreender, a partir da teoria freudiana, o processo descrito acima como uma compulsão 

à repetição, denominado por Laplanche e Pontalis no Vocabulário de Psicanálise, como um processo 

autônomo e irredutível de origem inconsciente em que o sujeito se coloca ativamente em situações 

penosas, repetindo as experiências antigas, pois “... o que permaneceu incompreendido retorna como 

uma alma penada, não têm repouso até que seja encontrada solução de alívio” (p. 84) para isso é 

necessário o auxílio, acolhimento e trabalho de um psicólogo. 

As mulheres chegam até a clínica através do encaminhamento da DEAM, a delegada e a assistente social 

da delegacia perguntam se a vítima tem interesse em receber um atendimento psicológico, caso a 

resposta seja positiva, é feito o agendamento de horário no CEPAVI. São realizados entre seis e oito 

encontros, na perspectiva de acolhimento, proporcionando uma escuta ativa, sem julgamentos e 

sempre buscando tranquilizar e compreender as angústias que as mulheres trazem consigo. Embora 

cada história seja singular e parta da sua própria subjetividade, algumas são marcadas por um enredo 

muito parecido, como por exemplo, já terem vivido relacionamentos violentos antes e/ou sentirem 

medo de encontrar parceiros que as façam passar por situações de violência novamente ou que suas 

vidas estão completamente atreladas a vida do agressor, que torna-se quase impossível para as vítimas 

pensarem em como seria uma nova vida. O Trabalho de acolhimento, além de proporcionar a escuta, 

também tem como objetivo fazê-las refletir sobre o relacionamento que viveram, estimular o 

pensamento de novas perspectivas de vida e ajudá-las a tornarem-se mais atentas em relação as 

pessoas com quem se relacionam. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É de suma importância salientar que o processo de aprendizagem e a oportunidade de poder ter 

experiências desta natureza em um projeto de extensão é enriquecedor e muito gratificante. É uma 

vivência que torna mais humano e tem um impacto muito positivo na vida das mulheres que se 

beneficiam destes atendimentos. Uma experiência que visa corroborar com a diminuição dos 

alarmantes números dos relatórios encontrados sobre a violência de gênero e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para essas mulheres.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( x ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO QUINTAL DA TERRA: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

NO CAMPING DO CARREIRO EM SERAFINA CORREA/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Gayeski 

COAUTORES: Luciane Colombo; Maria Isabel Bristott 

ORIENTADOR: Elisabeth Maria Foschiera 

UNIVERSIDADE: UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo tem por objetivo apresentar o relato de atividades de extensão desenvolvidas no 

Projeto Quintal da Terra, o qual se constitui como uma das ações do Programa Comunidades 

Sustentáveis da Faculdade de Educação, vinculado ao CCTAM/UPF. As atividades de educação 

socioambiental desenvolvidas pela bolsista do curso de Pedagogia, em parceria com o CETAP, objetivam 

construir alternativas de sensibilização da comunidade ribeirinha ao rio Carreiro, no município de 

Serafina Correa, para o cuidado e preservação daquele ecossistema. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto Quintal da Terra iniciou em 2018 com a idealizadora psicóloga Luciane Colombo, moradora 

do Loteamento Camping Carreiro, no munícipio de Serafina Côrrea/RS, com ações de cuidado ao meio 

ambiente e incentivo a leitura a partir da criação de uma Biblioteca Comunitária. Desde o início houve 

a participação e colaboração dos moradores da comunidade local. A Biblioteca está composta por 

geladeiras recebidas por doadores, nas quais estão depositadas as obras literárias, que estão 

disponibilizadas gratuitamente para a comunidade. Em 2019, agregou-se a idealização do projeto a 

professora e psicóloga Maria Isabel Bristott. As ações desenvolvidas contam com a parceria da 

AABB(Associação Atletica Banco do Brasil), através do uso da sede campestre localizada nesse local. Em 

outubro de 2019 o grupo do projeto participou da Jornada de Extensão do Mercosul na UPF e firmou-

se a parceria para integrar o Programa Comunidades Sustentáveis, através de ações desenvolvidas por 

uma bolsista do curso de Pedagogia da UPF. Nesse sentido, foram desenvolvidas oficinas de educação 
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socioambiental, integrando atividades de compostagem, separação de resíduos, contação de história, 

entre outras, em parceria com o CETAP, entidade parceira da UPF, através do NEA/UPF. No inicio de 

2020, aconteceu um momento de socialização do projeto, em sala de aula, no componente curricular 

Fundamentos Metodológicos do Ensino de Ciências Naturais, com a presença das fundadoras. Na 

sequencia foi feita uma visita no local para conhecimento do espaço, das Bibliotecas e da sede da AABB, 

momento em que ocorreu um diálogo importante sobre o planejamento das atividades. Infelizmente 

com a pandemia e a necessidade do isolamento social, os encontros passaram a ser realizados online, 

pelo aplicativo Skype. O trabalho realizado semanalmente, durante esses meses, tem sido a produção 

de uma narrativa na forma de fábula, na qual conta a história do projeto. Nos encontros dialogamos 

sobre os registros escritos e a criação dos personagens onde Chico, um cachorro que vive no local, 

mascote do projeto, narra a história com a colaboração dos outros personagens: geladeira, livro, lixeira, 

joão de barro, papa-tampinhas, integrando os três eixos que sustentam o projeto. A história está em 

processo de finalização e será encenada com um teatro de fantoches, para sensibilizar crianças e 

adolescentes nas visitas ao local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir das atividades desenvolvidas, percebe-se a importância das atividades de extensão 

desenvolvidas nesse espaço tanto para a comunidade, quanto para os processos de ensino e 

aprendizagem da acadêmica, que pode colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRANDÃO, C. R. Aqui é onde eu moro, aqui nós vivemos: escritos para conhecer, pensar e praticar o 

Município Educador Sustentável. 2. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. 177p. 

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. 

SOUZA, S. M. G. S. A extensão universitária como um princípio de aprendizagem - Prefácio. In: SÍVERES, 

Luiz (Org.). Brasília, DF: Liber Livro, 2013. p. 11-14.. 
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ANEXOS 

  

Fig1 Chico na beira do Rio Carreiro em Serafina Correa/RS 

 

 

Projeto da Biblioteca Comunitária (geladeiras) localizadas no Camping do Rio Carreiro 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A POSSÍBILIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

PRODUTOR RURAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa N. Hamel de Oliveira   

COAUTORES: Sem coautoria  

ORIENTADOR: Linara Silva  

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO- FACULDADE DE DIREITO  

 

INTRODUÇÃO: 

Dos ramos de negócios existentes no Brasil, a agropecuária movimenta muito a economial, tanto 

internamente quanto externamente. Sendo grande exportador de carne bovina e outros, o agro  

movimenta milhões todos os anos no PIB brasileiro. Dada a importância do agro e do produtor rural, 

almeja-se desenvolver um estudo que possa despertar a consciência da preservação do direito à 

recuperação judicial do produtor rural. Portanto, um dos objetivos deste trabalho é analisar a 

possibilidade de o produtor rural ter direito a Recuperação Judicial.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Pode se dizer, de certo modo, que a Recuperação judicial é algo novo no Brasil, vindo de vários outros 

institutos, outras reformas e atualizações que, na prática, não deram certo. Com o conceito de 

recuperação judicial de empresas da Lei 11.101 de 2005, os institutos da falência e da recuperação 

judicial se tornaram meros efeitos dos riscos da atividade empresarial, abandonando por vez a 

conotação criminosa que estava arraigada na concordata, sendo esta, atualmente, palavra descartada 

do meio jurídico, não restando a ela qualquer vinculação com os institutos da Lei moderna. 

Anteriormente a isso, não existia uma norma específica e eficaz sobre falência, as existentes eram falhas 

e, por vezes, usadas de forma ilegal para enriquecimento indevido (SALOMÃO; SANTOS, 2012, p. 7). 

A Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, com intuito  de possíbilitar  a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
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trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo  assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica. 

Diante disso, de forma simplificada, pode-se dizer que a recuperação judicial é um mecanismo utilizado 

para evitar que uma empresa, em dificuldade financeira, feche as portas.  (SALOMÃO; SANTOS, 2012, 

p. 8). 

De acordo com a análise de Coelho (2016, p. 15), o empresário é definido na lei como o profissional que 

exerce “atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 

Destacam-se da definição as noções de profissionalismo, atividade econômica organizada e produção 

ou circulação de bens ou serviços.  

Já, a atividade econômica rural é a explorada normalmente fora da cidade. Certas atividades produtivas 

não são costumeiramente exploradas em meio urbano, por razões de diversas ordens (materiais, 

culturais, econômicas ou jurídicas). São rurais, por exemplo, as atividades econômicas de plantação de 

vegetais destinadas a alimentos, fonte energética ou matéria-prima (agricultura, reflorestamento), a 

criação de animais para abate, reprodução, competição ou lazer (pecuária, suinocultura, granja, 

equinocultura) e o extrativismo vegetal (corte de árvores), animal (caça e pesca) e mineral (mineradoras, 

garimpo). 

A conceituação de Produtor Rural, de acordo com a Lei de Regulamentação de Imposto de Renda de 

1999, em seu Art. 58, é aquela atividade rural/produtor rural a pessoa física ou natural que explora 

atividades pecuárias e agrícolas.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Durante a realização do presente Trabalho, buscou demonstrar-se o quanto é necessário  que o tema 

mencionado viesse a se tornar uma lei ou norma vigente no País.  Visto que o produtor rural sem dúvidas 

necessita de mais auxílio por meio governamental e também  de normas vigentes. Portanto a partir 

deste estudo e de outros mais aprofundados, pretende-se provar a importancia da Recuperação Judicial 

ao produtor Rural.   

 

REFERÊNCIAS: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 28. ed. revista, atualizada e 

ampliada. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos tribunais, 2016. 

SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012. 
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ANEXOS 

  Projeto de Lei n° 624, de 2015. Senado Federal. 

Autoria: Senador Ronaldo Caiado (DEM/GO). 

Ementa: Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, a fim de estabelecer que os 

produtores rurais inadimplentes possam vir a se beneficiar da referida lei. 

Explicação da Ementa: Estende aos produtores rurais a incidência da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária.  Último local: 04/11/2019 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (Secretaria de Apoio 

à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária).   Último estado: 04/11/2019 relatoria  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

"BAMBUS ECK UND DIE DEUTSCHE SPRACHE": RELATOS DE 

USO DE UM DIALETO ALEMÃO EM UMA COMUNIDADE DO 

NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Taís Fritzen  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho foi realizado como atividade prática na disciplina de Prática de Arquivos e Museus 

do curso de Graduação em História/UPF, e teve como fio condutor a articulação entre cultura, memória 

e patrimônio. Como proposta de trabalho, optou-se por estudar o uso cotidiano de um dialeto da lingua 

alemã, perceptível entre as famílias da Linha Amadeu Sul (Bambus Eck), uma comunidade situada no 

interior do município de Campina das Missões, região noroeste do Rio Grande do Sul. O objetivo do 

trabalho consiste em valorizar a importância cultural, social e histórica do dialeto alemão entre seus 

falantes, contribuindo para desmistificar a ideia de que falar o dialeto coloca o falante em um nível 

inferior ao alemão padrão e, consequentemente, acaba promovendo o desuso da língua. O produto 

final do estudo foi a produção de um vídeo, devolvido à comunidade via redes sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir das discussões teóricas da disciplina, buscou-se primeiramente trabalhar com os conceitos de 

cultura, memória e patrimônio e compreender como estão presentes na realidade apresentada. Após 

se apropriar do referencial teórico, foi o momento de se aproximar e envolver o sujeito pesquisado, 

aplicando a teoria ao seu cotidiano, estabelecendo uma ligação entre a sua identidade pessoal e asua 

identidade de sua comunidade étnica. "Vivemos num período de ameaça das identidades, de 
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substituição de tempos e lugares, da mundialização, de encurtamento de distância, de massificação de 

registros [...], de tempos com dimensões lineares (TEDESCO, 2015, p. 79). 

A construção de uma identidade tem uma ligação direta entre o cotidiano, as experiências vividas e a 

memória. Essa memória local acaba por ser uma junção das diversas lembranças dos sujeitos que 

residem na comunidade de Amadeu Sul, e que criam uma memória coletiva, vinculada a marcas, 

eventos que possuem grande valor afetivo, como por exemplo a preservação da língua alemã. 

O produto final do estudo foi reunido e apresentado em formato de vídeo. O vídeo reúne a fala de 11 

moradores da comunidade, em dialeto alemão, de diferentes gerações. Em virtude da pandemia do 

Covid-19, que impossibilitou a gravação presencial das falas, foi dado prioridade a pessoas que tinham 

disponibilidade de gravar seus relatos remotamente, justificando assim a escolha dos participantes. O 

roteiro do vídeo, as legendas e a narração foram elaborados pela acadêmica Vanessa Taís Fritzen. O fio 

condutor do vídeo consiste em dar visibilidade ao uso do dialeto alemão no cotidiano das famílias, como 

a língua do lar, entendendo-a como patrimônio linguístico; bem como dar ênfase à sua história familiar, 

ao narrar sua trajetória migratória. 

A costura das narrativas traz como espaço o município de Campina das Missões e seu processo de 

colonização, iniciado em 1910, resultado da migração de colonos de origem alemã das "colônias velhas", 

especialmente da região do Vale do Rio dos Sinos. Sua chegada na nova colônia foi marcada pela 

abertura das matas, dando lugar a terras cultiváveis, estabelecendo as bases para uma economia 

voltada à agricultura familiar em pequena propriedade, a qual ainda permanece. Verifica-se também 

traços de sua cultura, entre eles a língua alemã, que continua presente no dia a dia da comunidade da 

Linha Amadeu Sul, uma das subdivisões do interior do município, que serviu de base para a pesquisa e 

abriga todos os contribuintes do video.  

No dia 20 de junho de 2020 o video de 15 minutos foi publicado nas redes sociais (Facebook, Intagram 

e Youtube) da acadêmica Vanessa, promovendo assim a efetividade do objetivo de promover a cultura 

da pequena comunidade e trazer o retorno aos que participaram das gravações.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a língua forma e conforma identidades individuais e de grupo. O dialeto alemão, 

registrado em vídeo, traz parte do patrimônio cultural, linguístico e étnico dessa comunidade, 

contribuindo para sua valorização e manutenção no cotidiano. O alcance alcançado pelo vídeo (mais de 

30 mil visualizações) e a repercução reforçaram a importância e preemência da discussão na e entre a 

comunidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALTENHOFEN, Cléo Vilson; MORELLO, Rosângela [et al.]. Hunsrückisch: inventário de uma língua do 

Brasil. Florianópolis: Editora Garapuvu, 2018. 
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TEDESCO, João C. O lugar, o cotidiano e a memória: universos de sentidos e de aprendizagens. In: 

MACHADO, Ironita P.; ZANOTTO, Gizele (Org.). Momento patrimônio. Erechim: Graffoluz, 2015. v. 4. p. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VÍDEOS DE PEDIATRIA PARA COMUNIDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Victória Regina Schmitz Acco  

COAUTORES: Mylena Bruschi, Taíza Turatti, Filipe Maggi, Andreza Crestani, Caroline Dal Más, Ana 
Luísa Balestrin, Jalila Duarte, Giordana Callegaro, Joelma Mendes, Gabriel Weber e Laura Werle. 

ORIENTADOR: Juliana Baraldi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia causada pelo COVID-19 culminou em colapso do sistema de saúde. Além disso, trouxe 

desafios para a sociedade, que teve dificuldades em se adaptar à nova realidade pandêmica. Diante 

disso, com o objetivo de auxiliar na resposta de perguntas sobre a pandemia do COVID-19, a Liga 

Acadêmica de Saúde da Criança da Universidade de Passo Fundo produziu três vídeos informativos para 

a comunidade, com enfoque em familiares de crianças. Os assuntos abordados foram o correto uso de 

máscaras por crianças, aleitamento materno e dicas para o convívio com as crianças. O uso da internet 

para disseminar tais informações foi a estratégia adotada. Segundo Recuero (2009), as redes sociais 

favorecem a conexão de pessoas que estão longe geograficamente, proporcionando novos 

conhecimentos e trazendo informações para todos que estão conectados. Assim, por meio das redes 

sociais, tornou-se possível interagir passivamente com a comunidade durante o período de pandemia, 

de forma educativa e produtiva. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Encontrar informações atualizadas e de fontes confiáveis é o novo desafio no cenário atual causado pela 

pandemia. Diante disso, foi necessário desenvolver um método de difusão de informações para a 

população que não envolvesse contato pessoal e, ao mesmo tempo, incentivasse a pesquisa de dados 

relevantes e adequados em um contexto onde tudo ainda é muito incerto.  
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Nesse sentido, foram feitos três vídeos sobre os temas que acreditamos serem os mais pertinentes e 

motivo de dúvidas à comunidade. Os vídeos foram feitos em partes por cada membro da Liga Acadêmica 

de Saúde da Criança da Universidade de Passo Fundo (LASCRI), na qual cada ligante citou uma 

informação ou uma orientação com os seguintes títulos: “Aleitamento materno em tempos de COVID-

19”, “Crianças na pandemia” e “ O uso de máscaras faciais em tempos de COVID-19 por crianças e 

adolescentes”. Ao final, os vídeos de cada membro foram agrupados em um maior e editados. A 

divulgação deles ocorreu por meio de mídias sociais como Instagram e Facebook da LASCRI e 

compartilhados por alguns profissionais da saúde e pelos próprios ligantes. O conteúdo divulgado foi 

retirado de orientações publicadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria.  

Perante a nova condição vivenciada, é inegável que os adultos fiquem um pouco apreensivos sobre 

como enfrentar uma pandemia com os filhos pequenos. Os pais têm o papel fundamental na promoção 

da saúde e bem-estar mental e físico das crianças, entretanto, com a medida de isolamento pelo Covid-

19, o acesso as informações se tornou mais restrito às mídias sociais. Por isso, os vídeos com orientações 

básicas e com embasamento científico tornaram-se um bom aliado nesse momento. Além disso, é 

indiscutível que, com a mudança na forma de transmitir conhecimento, os futuros profissionais 

desenvolvam a habilidade de se expressar através das câmeras, a fim de cativar aos ouvintes e fazê-los 

considerar as orientações.  

Conforme a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, artº 7 que garante que as crianças tenham o direito à 

vida e a assistência em saúde através de políticas públicas (BRASIL, 1990), é evidente o elevado destaque 

e a repercusão das informações divulgadas a fim de prevenir enfermidades e promover a saúde. Afinal, 

é um público muito significativo, gerando uma grande responsabilidade tanto com os pais, como com a 

sociedade. Além disso, zelar pelas crianças é pensar no futuro.  

Frente a isso, inferimos que os vídeos foram uma estratégia adequada de disseminação de informações 

científicas sobre questões relacionadas à pediatria em tempos de COVID-19. Pode-se dizer que nosso 

objetivo foi cumprido: geramos grande alcance na comunidade sobre informações coerentes e 

importantes, atingindo cerca de mais de duas mil pessoas, de acordo com as visualizações nas diversas 

mídias sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O correto uso, manuseio e limpeza das máscaras é imprescindível nos dias atuais. Assim como sanar 

dúvidas quanto a amamentação e o convívio entre as crianças e com as mesmas. Dada a importância e, 

até então, desconhecida nova pandemia, causada pelo vírus COVID-19, fez-se necessário um programa 

que serviu não só como auxilio, mas também como orientação para as pessoas da comunidade acerca 

desse tema que abrange todo o público infantil.      

 

REFERÊNCIAS: 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. – Porto Alegre: Sulina, 2009. (Coleção Cibercultura). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMPLICAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO LÍNGUA ADICIONAL POR GRUPOS DE IMIGRANTES E 

REFUGIADOS NO BRASIL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Wesley Pinto Hoffmann  

COAUTORES: Artur Pontel Botton  

ORIENTADOR: Profa. Dra. Elisa Mainardi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo/UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O idioma é uma expressão da linguagem e importante manifestação cultural que é basilar e fortalecedor 

na formação de identidade dos povos.  Nessa perspectiva, a aquisição de um novo idioma é uma 

necessidade  que promove aproximação quando as comunidades são minoritárias, como no caso dos 

imigrantes e refugiados. Para viver em outro país, esses grupos precisam aprender uma nova língua e 

consequentemente, as práticas sociais do determinado local onde vivem que determinam a utilização 

do idioma.  

Nesse cenário, este estudo lança um olhar sobre as implicações linguísticas e barreiras encontradas por 

imigrantes na aquisição da língua portuguesa como língua adicional por imigrantes e refugiados. Esse 

trabalho justifica-se na medida em que é urgente a viabilização e acesso a recursos educacionais de 

qualidade que assegurem o direito básico dos imigrantes e refugiados na interação social, tendo em 

vista os desafios étnico-sociais e psicológicos advindos das mudanças enfrentadas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

No contexto da mobilidade linguística constituinte do mundo globalizado, é necessário repensar 

práticas e conceitos impregnados ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa para imigrantes e 
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refugiados, esses que são grupos marginalizados no ensino brasileiro, já que muitas vezes não são 

pensadas metodologias e ferramentas úteis ao ensino para estrangeiros.  

Ferdinand de Saussure (2006), em seu curso de Linguística Geral, composto por estudos basilares da 

linguística moderna, caracteriza a língua como um sistema arbitrário, com uma estrutura de signos 

organizados mediante a tessitura social, sendo que na fala, o ser humano manifesta esse sistema 

arbitrário de significados e significantes que são atribuídos de valores elencados socialmente. A língua 

é um sistema de signos abstrato que está imbricado aos valores culturais. Conforme Marcos Bagno 

(2014), em seus estudos sobre a manifestação do Preconceito Linguístico, percebe-se que a língua está 

presente em todas as áreas do conhecimento, já que todas as atividades necessitam do suporte 

linguístico para seu funcionamento.  

É fundamental compreender o contexto ao qual o imigrante ou refugiado foi trazido, para que ocorra a 

aproximação de vivências e a inserção em um novo contexto de maneira que o ensino seja promotor de 

equidade e dê às pessoas a autonomia para circular em diferentes meios sociais (FREIRE, 1996).   

Na sociedade constituída de maneira multicultural e multilíngue, os conhecimentos e saberes sociais se 

complementam e se transformam de modo muito rápido. Apesar dos rápidos avanços, as marcas das 

desigualdades sociais se intensificam. Pensamos em como a extensão pode diminuir as barreiras 

linguísticas ocasionadas pelos processos de imigração no Brasil?  

Para Martins-Borges (2013) existem fatores agravantes dos traumas pelos quais os imigrantes e 

refugiados passam, entre eles a lentidão administrativa, reconstrução de uma vida profissional e 

familiar, dificuldades com o idioma e diferenças culturais. 

Supõe-se que, levando em conta a dificuldade de se expressar através da palavra, somado ao fato da 

dificuldade de acesso às proteções governamentais e o abandono que sofrem não somente de seu país 

de origem, mas muitas vezes também do país que supostamente os deveria integrar, os imigrantes que 

chegam ao seu destino, podem apresentar alguns danos em seus psiquismos, podendo variar de leves 

até mais graves. 

A fim de realizar hipóteses na prática extensionista, destacamos que a relação entre a língua e a 

sociedade é muito estreita e as investigações sobre a relação do indivíduo com o contexto e os processos 

de inserção social estão imbricados e merecem atenção, ao buscar minimizar as barreiras linguísticas, 

através de projetos de extensão voltados às minorias, como o Projeto Étnico Racial da Universidade de 

Passo Fundo, que busca investigar e corroborar com ação de protagonismo pelas minorias sociais no 

país, como o caso dos imigrantes, negros e indígenas.        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A linguagem é uma faculdade humana desenvolvida socialmente, de maneira histórica e cultural. Os 

membros de uma comunidade falante definem os signos linguísticos a serem adotados, conforme 

Saussure (2006). Concluímos que a integração dos imigrantes e refugiados na sociedade brasileira se 

constitui como um processo complexo que querer uma ampla articulação e planejamento entre todos 

os provedores de igualdade linguística pautados na interculturalidade.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CRIMES VIRTUAIS E A EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Weslley Ferreira Trindade  

COAUTORES: Gian Conte Jacomeli 

ORIENTADOR: Franco Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o advento da atual pandemia, observa-se um cenário incomum, muitos dos brasileiros encontram-

se afastados de seus empregos, comércios locais tendo seu funcionamento comprometido com 

restrições ou até mesmo fechados. Também, com isso surge o aumento vertinoso da utilização da 

internet no país e no mundo, devido a isso, práticas ilícitas virtuais estão sendo operadas nocivamente 

como consequência da pandemia do covid-19. 

Além do mais, cresce o número de vítimas em golpes cibernéticos, uma vez que, por motivos de muitos 

brasileiros estarem em distanciamento social e ao fechamento de estabelecimentos locais, muitos 

destes, optaram por realizarem as suas compras através da internet. Ainda, grande parte da população 

precisou ser adaptada as rotinas virtuais, atividades que antes se realizavam de forma presencial, hoje 

por forças maiores estão tendo seu acontecimento de maneira online.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em primeiro modo, mesmo com problemas estruturais, financeiros e de saúde (física e mental) causados 

pela pandemia do covid-19 aos cidadãos, surge então mais uma preocupação, desta vez na esfera 

online. Visto, são inúmeros os questionamentos e notícias sobre a prática de crimes virtuais e a 

aplicação e eficácia da legislação brasileira acerca do cenário. Embora a isto, o nosso ordenamento não 

é tão eficiente no que se diz a respeito, surge então uma nova lacuna para a realização de inumeráveis 

golpes virtuais, anúncios falsos, clonagem de aparelhos e cartões de crédito e entre outras práticas 

ilícitas. 

Crimes como pedofilia, exposição virtual e cyberbullying destacam-se no ambiente, por estes 

manifestarem efeitos morais e personalíssimos desde logo as vítimas. No entanto, o percurso lento e 

burocrático em relação, remete a uma justiça demorada, e muitas vezes esquecida ou injusta para as 
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vítimas, por conta da lentidão para sanar os casos, ou ainda pela inexistência de uma legislação 

específica para tratar do assunto. Vale lembrar de que, nosso país conta unicamente com determinados 

artigos e leis provenientes do Marco Civil da Internet em 2012 pelo caso da Atriz Ana Carolina 

Dieckmann  no qual possibilitou a criação da lei 12.737. 

Em segundo modo, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, apresentou um 

comparativo da quantidade de vendas pela internet do mês de janeiro ao mês de julho, sendo um 

imenso aumento de 142% e o faturamento chegou a 72%, resultando em R$670 milhões. Além de tudo, 

o uso da Internet no Brasil durante a quarentena, registrou a um aumento de 40% a 50% segundo a 

Agencia Nacional de Telecomunicações (Anatel). Também, houve disparo em reclamações 

principalmente, no portal do ReclameAqui, plataforma popularmente conhecida pelos internautas no 

qual, permite ao usuário apresentar queixas sobre mau atendimentos, fraudes, e todos os demais 

problemas que podem vir a surgir durante a experiência de compra no e-Commerce. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, diante do cenário imposto pelo covid-19 e através da impulsiva utilização da Internet, as 

compras pela internet proporcionam uma facilidade imensa ao consumidor, e ao mesmo tempo uma 

preocupação extra. Pois, o excesso de informação acaba gerando a desinformação, o que leva o 

consumidor a estar exposto a diversos golpes e fraudes. A vista disso, ocorre a dificuldade de 

responsabilizar o fornecedor, juntamente com a ausência de informações e elementos essenciais para 

a solução do caso. 

 

REFERÊNCIAS: 

<https://www.cnj.jus.br/crimes-digitais-o-que-sao-como-denunciar-e-quais-leis-tipificam-como-
crime/> Acesso em 31 de Agosto de 2020. 

<https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/caroline-ribeiro-aumento-crimes-ciberneticos-pandemia> 
Acesso em 31 de Agosto de 2020. 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/nao-ha-anonimato-na-internet-e-ofensas-terao-
consequencia-diz-jungmann.shtml> Acesso em 31 de Agosto de 2020. 

<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-
durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-
comuns.ghtml> Acesso em 31 de Agosto de  

Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3° Região. Investigação e prova nos crimes cibernéticos. 
1°ed. São Paulo, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AMÉRICA LATINA EM DESTAQUE: A PRODUÇÃO DO 

PROGRAMA ‘CANCIONES’. 

 

AUTOR PRINCIPAL: William Mendes Martinez  

COAUTORES: José Henrique Sodré 

ORIENTADOR: Dr. João Vicente Ribas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O “Canciones para Despertar En Latinoamérica” é um programa semanal da Rádio UPF que vai ao ar 

todos os sábados às 6h, com reprise nos domingos às 19h, com apresentação do professor e jornalista 

João Vicente Ribas e produção dos acadêmicos do curso de Jornalismo da UPF,  José Henrique Sodré e 

William Mendes Martinez.  

Com ênfase na cultura latino americana, o programa tem como proposta unir músicas de artistas latinos 

e notícias dos países vizinhos dentro de 60 minutos. A produção do Canciones teve início em novembro 

de 2019 e sofreu mudanças durante a pandemia do novo coronavírus, utilizando plataformas digitais 

para a conclusão de cada edição. 

O presente trabalho contextualiza a função e a importância da rádio, além de apresentar de forma 

ampla a produção do programa. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma das características da música latino americana é a pluralidade oriunda da mistura de diferentes 

povos e culturas. Conforme Suzuki e Araújo (2019, p. 05) a música latina possui influência  de  diversas  

etnias,   principalmente   africanas   e   europeias, hibridizadas com  as  ameríndias, além da força e 

expressão do cotidiano latino americano. 

A produção de cada edição começa com a seleção de notícias relevantes para os dois quadros 

informativos presentes no Canciones. O “¿Qué se pasa?” é reservado para breves notícias de assuntos 

gerais, como política, saúde, economia. Já o “Integración” traz novidades sobre o mundo da música 
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latina, com informações de shows, lançamentos e lives (que aumentaram durante a pandemia causada 

pelo novo coronavírus). 

Ambos os quadros possuem entre três e quatro notas, buscando um programa mais dinâmico. Em 

dezembro de 2019, nos primeiros dias de produção do novo programa, uma lista no Twitter foi 

construída com inúmeros perfis que servem como fonte para a realização das notas. Jornais e revistas 

tradicionais de diversos países, além de contas oficiais de artistas estão presentes. Entretanto, a 

produção não fica restringida apenas aos perfis presentes na lista.  

Após a realização das notas, outras tarefas que compõem o roteiro e a finalização da edição são 

divididas entre o professor/apresentador e os estagiários. Inserção das músicas no roteiro, que são 

selecionadas previamente pelo professor ou pelos estagiários em edições especiais, iniciativa iniciada 

durante a pandemia.  

Para a criação de artes (cards) para a divulgação do programa nas redes sociais da Rádio UPF, Núcleo 

Experimental de Jornalismo (Nexjor), Faculdade de Artes e Comunicação (FAC) e perfis pessoais da 

equipe, usa-se softwares profissionais como o Adobe Photoshop ou plataformas online e gratuitas como 

o Canva para a realização da tarefa, destacando um artista ou grupo que fará parte da playlist. 

Geralmente opta-se por quem participará do quadro “Alô, Buenas”, espaço destinado ao músico enviar 

uma mensagem de áudio saudando a audiência e anunciando sua própria canção. O contato geralmente 

é realizado através de mensagens nas redes sociais ou por emails.  

Após a finalização dessas etapas, o professor corrige e edita suas falas para posteriormente gravar e 

enviar para a rádio os arquivos de áudio e o roteiro completo para a montagem final. Passo que era 

feito até o mês de março nos estúdios da Rádio UPF. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos destacando a importância de um programa que fale sobre as origens da música latino 

americana, ser veiculado em uma rádio de grande porte como a da Rádio UPF. Podemos despertar o 

interesse e informar os ouvintes sobre o que acontece nos países vizinhos. De certa forma, o Canciones 

proporciona e propaga a integração cultural e informativa da América Latina. 

 

REFERÊNCIAS: 

SUZUKI, J. C.; ARAÚJO, V. B. (Orgs.). A identidade e diferença na canção latino-americana. São Paulo: 

FFLCH/USP, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

( x ) Resumo ( ) Relato de Experiência ( ) Relato de Caso 

 

AS CONSTELAÇÕES FAMILIARES COMO MEIO ALTERNATIVO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO JUDICIÁRIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alana Tessaro Vuelma 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

 

INTRODUÇÃO 

É de conhecimento geral a morosidade da função judiciária na prestação da tutela às partes, e que nem 

sempre os litígios são efetivamente resolvidos, permanecendo o conflito e a insatisfação. 

O Código de Processo Civil de 2015, em seu capitulo I (artigos 1º a 12) elencou as normas fundamentais 

na aplicação do processo, frisando entre elas a possibilidade da resolução alternativa de conflitos. Estas 

formas alternativas de resolução de conflitos foram inseridas no processo moderno para que o estudo 

judicial ocorra dominantemente, mas com base no caso concreto e na conjuntura social das partes, para 

que a solução seja mais justa, efetiva e consensual, tendo o objetivo de buscar o real interesse daqueles 

que formaram o litigio.  

Desta forma, o intuito neste resumo é analisar a aplicabilidade das constelações familiares no judiciário 

como método alternativo de resolução de conflitos.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

As constelações familiares como meio alternativo de resolução de conflitos trazem consigo que a decisão 

judicial estará mais próxima da realidade e será adequadamente efetiva quando for observado pelas 

próprias partes o erro, o que estava fora de ordem, compreendendo, raciocinando e interpretando suas 

ações incorretas diante de tal fato, e suas responsabilidades, para que somente assim o comando judicial 

se torne satisfativo. 

O alemão Bert Hellinger foi quem desenvolveu o método das constelações familiares, método este 

utilizado pela terapia sistêmica para observar um sistema, por exemplo uma família, de forma ampliada 
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e investigando se existe algum emaranhamento, isto é, se algum dos membros está envolvido com 

questões pertencentes a outros integrantes do mesmo grupo. Se alguém da família retoma e passa a 

viver inconscientemente o destino de um familiar de geração anterior, passa a ser conduzido por 

sentimentos e comportamentos que apesar de o incomodarem, sobrepõem-se à sua vontade, e não 

consegue explicá-los ou entendê-los. Assim, é preciso lançar luz sobre essas questões para que seja 

possível liberar os envolvidos desses emaranhamentos.   

Hellinger descobriu que há ordens, leis sistêmicas que regem os relacionamentos humanos, e 

trabalhando com essas ordens em uma constelação pode-se observar o que está em desordem, mesmo 

que em gerações anteriores, algo que aconteceu com os antepassados. Tais leis são: a lei do 

pertencimento, a lei da precedência e o equilíbrio entre o dar e receber. Estas três juntas se desdobram 

em outras inúmeras leis, e quando são violadas geram transtornos nas famílias de diversas ordens. 

No Brasil, o pioneiro da aplicação das constelações familiares no sistema judiciário foi o Juiz de Direito 

Sami Storch, o qual adotou o tema com a expressão “direito sistêmico”. Storch, com a teoria sistêmica 

visualizou uma nova óptica na resolução dos conflitos, uma nova maneira de prolatar as decisões, para 

que além de dar fim ao processo judicial conseguisse resolver definitivamente os conflitos.  

Além de processos na vara de família e sucessões, a técnica das constelações vem sendo utilizada 

também em questões relativas à infância e juventude e na área criminal. Acredita-se que as constelações 

possam reduzir as reincidências, auxiliar para que o ofensor possa cumprir a pena de forma mais 

tranquila e com mais aceitação, aliviar a dor da vítima; e quem sabe, desembaraçar o sistema de modo 

que outra pessoa da família não se envolva novamente em crimes, por força de tal medida sistêmica. 

É importante destacar que o tratamento sistêmico pode ser utilizado como ferramenta de trabalho não 

só por juízes, mas também por advogados, mediadores, conciliadores, membros do Ministério Público 

e qualquer profissional cujo trabalho tenha como objetivo auxiliar as pessoas a solucionarem situações 

conflituosas. Pois, a prática sistêmica não contribui apenas para o aperfeiçoamento da justiça, mas 

também na qualidade dos relacionamentos nas famílias.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se pode esquecer que o direito deve caminhar conforme a evolução da sociedade e sempre buscar 

inovação conforme esta. Há âmbitos que necessitam com mais precisão de meios alternativos de 

resolução de conflitos, como no direito de família, que carece de cuidado, sensibilidade, decisões mais 

humanas, já que é nesse meio que cada indivíduo constitui um primeiro perfil perante a coletividade. 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Ana Cecilia Bezerra de. et al. Direito Sistêmico: o despertar para uma nova consciência 
jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.  

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 18 abr. 
2020. 
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HELLINGER, Bert. Ordens do amor: um guia para o trabalho com Constelações Familiares; tradução 
Newton de Araújo Queiroz. São Paulo: Cultrix, 2007.  

STORCH, Sami. Artigo descreve modelo original de prática de constelações na Justiça e aplicabilidade 
do Direito Sistêmico. Publicado em: 22 set. 2017. Disponível 
em:<https://direitosistemico.wordpress.com/2017/09/22/artigo-descreve-modelo-original-de-pratica-
de-constelacoes-na-justica-e-aplicabilidade-do-direito-sistemico/>. Acesso em: 10 maio 2020. 

STORCH, Sami. Direito sistêmico é uma luz no campo dos meios adequados de solução de conflitos. 
ConJur, jun. 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IPCA, CÂMBIO E  COVID-19 NA VARIAÇÃO DO CUSTO DA 

CESTA BÁSICA DE PASSO FUNDO, FRENTE PRINCIPAIS 

INDICADORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alexandre Antoniolli; Matheus da Silva Garcia  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: André da Silva Pereira  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo; Curso de Ciências Econômicas (FEAC). 

 

INTRODUÇÃO: 

A cesta básica é composta por uma lista de alimentos balanceados (com proteínas, ferro, cálcio e 

fósforo) e suas respectivas quantidades necessárias para garantir saúde e bem-estar de uma pessoa em 

idade adulta. Visa calcular e apresentar mensalmente a variação dos preços de cada alimento/produto 

contido na lista e o seu custo no bolso dos consumidores e suas faixas de renda. O trabalho tem como 

objetivo entender o impacto que a taxa de câmbio, a covid-19 e demais indicadores têm sobre o custo 

final da cesta básica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No estado do Rio Grande do Sul (RS), 11 instituições educacionais, sendo elas 9 universidades e 2 

agências públicas calculam os valores mensais para uma determinada cesta de produtos. A Universidade 

de Passo Fundo, desde 1993, calcula a valor da cesta básica para Passo Fundo e região, ela é composta 

de 42 produtos, separados em alimentos, higiene pessoal e limpeza. Usando um recorte histórico de 

julho de 2018 até julho de 2020, será comparado os valores e as variações da cesta básica 

passofundense com os indicadores, IPCA (CEPEAC, 2020), taxa de câmbio (IPEADATA, 2020) e o valor da 

cesta básica da capital gaúcha (UFRGS, 2020). 

A partir dos dados coletados é possível visualizar uma correlação entre a cesta básica da cidade de Passo 

Fundo e a cotação do dólar, dado que, muitos insumos intermediários e finais são adquiridos no 

exterior. Isso fica ainda mais evidente nos meses de março a julho de 2020, com a crise gerada pelo 
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COVID-19 somada à instabilidade política e econômica do país. No mesmo período, o real perante o 

dólar perdeu força e se tornou a moeda mais desvalorizada desde o início da pandemia (queda de 

36,51%). Em comparação, a cesta básica de Passo Fundo teve um aumento de R$ 46,46 com uma 

majoração de 4,99% no mesmo período. Já no período de julho de 2018 a julho de 2020, a variação foi 

de 19,43% (inflação de 5,95%) (CEPEAC, 2020). 

Em comparação com o levantamento da cesta básica de Porto Alegre realizado pela UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), de agosto de 2019 a julho de 2020, as variações seguiram 

o mesmo sentido, porém na cesta básica de Passo Fundo a oscilação foi maior. No mês de março de 

2020, Passo Fundo registrou um aumento de 4,21%, enquanto que na capital do Estado foi de 1,21% 

(UFRGS, 2020). 

Durante a pandemia do COVID-19, segundo dados da Nielsen Brasil expostos na revista VEJA, o consumo 

de produtos da cesta de commodities tiveram altas de pelo menos 35%, como exemplo arroz e feijão 

tiveram altas de 94% e 101%, respectivamente em seus valores. A área ligada a higiene pessoal também 

teve aumento no consumo, com maior destaque estão itens como álcool (97%) e desinfetantes (80%) 

(GIMENES, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em conclusão é possível relacionar o aumento percentual do Dólar com a cesta básica de Passo Fundo, 

tendo como base o período da crise sanitária e econômica gerada pela Covid-19 e a relação entre esses 

dois indicadores. Dentro do período de jul/18 e jul/20, a taxa de câmbio subiu 37,86% enquanto a cesta 

básica acompanhou o aumento em 19,43%. Comparando com a cesta básica de Porto Alegre, a cesta de 

Passo Fundo se mostrou mais volátil. Os consumidores mudaram seus padrões de consumo. 

 

REFERÊNCIAS: 

CEPEAC. www.upf.br/_uploads/Conteudo/cepeac/2020/boletim%20julho%20corrigido.pdf. Acesso: 23 
ago.2020 

IPEADATA. Taxa de câmbio nominal. Disponível em: 
http://ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38389. Acesso: 23 ago.2020 

UFRGS. BOLETIM ECONÔMICO IEPE: julho 2020. Porto Alegre: Ufrgs, 2020 

GIMENES, Diego. Coronavírus muda padrão de consumo do brasileiro. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/economia/coronavirus-muda-padrao-de-consumo-do-brasileiro/. Acesso: 24 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O IMPACTO DA PANDEMIA SOBRE O TRABALHO EXTERNO 

DO PRESO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline de Fátima Ardenghy Chiuza.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O resumo tem como objetivo principal analisar as condições do trabalho externo do preso após a 

pandemia de COVID-19. Para tanto, considera-se que a pena privativa de liberdade no Brasil tem como 

preceito a ressocialização do apenado, não possuindo caráter apenas punitivo e retributivo. Sob essa 

perspectiva, tem-se como alternativa o trabalho e o estudo do preso, significando uma forma de 

reinserir o indivíduo na sociedade e também de remir de pena. Diante disso, é de suma importância a 

análise a seguir sobre o direitos do preso ao trabalho e de que forma as restriçoes devido a pandemia 

atingiram os regimes de cumprimento de pena. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho permite além da remissão de pena, a restituição de seus gastos ao Estado, a reparação 

material de danos causados no cometimento do crime e ainda a assistência à família do preso, como 

dispõe o artigo 29, § 1º, alíneas a, b, c e d, da Lei de Execuções Penais (LEP) (BRASIL, LEI Nº 7.210, 1982). 

Em razão da pandemia de COVID-19 a Resolução nº 62, de 18 de março de 2020, do CNJ suspendeu o 

trabalho externo do preso, buscando impedir a contaminação da população carcerária (CUNHA, 2020). 

No entanto, restringiu-se ao preso o direito ao trabalho, suspendendo os benefícios conquistados e indo 

de encontro ao sistema progressivo de cumprimento da pena - o qual antes era de semiaberto para 

fechado. Ocorre que, isso impactou diretamente no processo de ressocialização e reeducação do 

apenado, tirando-lhe a possibilidade de remir sua pena através do trabalho, uma vez que isso só seria 

possível se houvesse por parte do preso o cometimento de falta grave e, mesmo assim, deveria lhe ser 

proporcionado o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 59, parágrafo único, da 
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Lei de Execuções Penais (LEP) (BRASIL, LEI Nº 7.210, 1982)(CUNHA, 2020). Essas circunstâncias infringem 

os princípios da pena, quais sejam: legalidade, individualização da pena e da dignidade da pessoa 

humana (constantes no artigo 5ª da CRFB/1988 e artigo 1º do Código Penal) (CUNHA, 2020). A 

suspensão do trabalho externo fará com que haja uma regressão do convívio social do custodiado, pois 

não estará convivendo mais em sociedade durante o turno que trabalhava fora da instituição prisional 

(CUNHA, 2020). Para a progressão de regime o custodiado deve atender a vários requisitos, ocorre que, 

a adoção de tal medida preventiva durante a pandemia soa como uma sanção ao apenado, mostrando-

se prejudicial diante do sistema progressivo de cumprimento de pena, adotado no Brasil, retrocedendo 

de forma infundada. Para Bitencourt “O juiz deve decidir motivadamente, sobre regressão ou 

progressão de regimes, conforme o mérito do condenado” (BITENCOURT, 2019, p. 145). A orientação 

nº 62 do CNJ, em seu artigo 5ª incisos, I e III, é de que seja observada pelos juízes de execução criminais, 

a súmula vinculante nº 56 do STF, a qual dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não 

autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, inclusive que haja concessão 

de prisão domiciliar às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, 

mediante a circunstâncias a serem definidas pelo juiz da execução (BRASIL. RECOMENTAÇÃO Nº 62, 

2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, nota-se que a decisão pela manuteção dos efeitos e benefícios gerados pelo trabalho do preso 

se tornou uma prática mais humanitária, não lhe impondo sanções apenas restritivas, incentivando a 

sua reinserção social. Igualmente, a concessão de prisão domiciliar aos apenados aptos para isso, 

demonstra por parte do Estado um cuidado em zelar pela saúde, integridade física e moral de seus 

custodiados, observando os princípios da execução penal constantes no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

REFERÊNCIAS: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado, 10 ed. – São Paulo: Saraiva, 2019. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 25 ago. 2020. 

BRASIL. Recomendação Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado064638202008045f29044e6d4a8.pdf. Acesso em: 27 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS EFEITOS DA PANDEMIA NO TRABALHO DA POPULAÇÃO 

JOVEM  

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline de Fátima Ardenghy Chiuza.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Tem sido observado um grande impacto no trabalho da população jovem pelo mundo. Os jovens 

geralmente, desempenham trabalhos informais, com redução de jornada e com salários abaixo do 

mercado. No entanto, com a crise pandêmica de COVID-19 esse cenário se agravou, havendo diminuição 

de horas trabalhadas e salários. Para tanto, o resumo tem como objetivo principal analisar os reflexos 

futuros da crise econômica e o desemprego dessa parcela da população, em face da pandemia que 

causa preocupação.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho proporciona ao jovem não só o seu sustento, mas o aprendizado, possibilitando o estudo e 

o aprimoramento profissional. Além disso, as pessoas de baixa renda muitas vezes dependem de renda 

extra para estudar, realizar cursos ou até mesmo para o ganho de experiência. Nesse sentido, há uma 

grande preocupação para introduzir esses jovens no mercado de trabalho, visto que, nada impede que 

haja uma marginalização dessa parcela da população jovem desempregada, principalmente mulheres, 

que se submetem a subempregos, na informalidade, abrindo mão de direitos (OIT, 2020). Para frear 

esse processo, serão necessárias políticas públicas voltadas para a diminuição das diferenças sociais e 

econômicas, evidenciadas pela pandemia de COVID-19 (OIT, 2020). Alguns países adotaram medidas 

como a testagem em massa, um modelo de rastreamento, para obter dados seguros, e assim planejar 

uma forma segura de retorno ao trabalho (OIT, 2020). O monitor da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), reforça a urgência de medidas de enfrentamento ao COVID e de apoio ao trabalhador, 
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como por exemplo: a manutenção do emprego, estímulo a economia, um ambiente seguro de trabalho, 

através do diálogo e negociações (OIT, 2020). A OIT, da qual o Brasil faz parte, busca regulamentar 

através de convenções e protocolos, que são tratados que vinculam o sistema jurídico, legislativo e 

executivo dos países membros que os ratificam e também de recomendações que não tem caráter 

vinculante, mas complementar as convecções e protocolos, e por fim as resoluções e declarações, que 

não tem caráter vinculante, mas são princípios norteadores do direito internacional (OIT). Toda esta 

estrutura é voltada para que se garanta internacionalmente a aplicação dos direitos trabalhistas, 

visando um desenvolvimento sustentável. Estudos apontam, que no Brasil, as políticas públicas voltadas 

para educação, como FIES e PROUNI, fizeram que aumentasse consideravelmente o número de jovens 

com acesso à educação, principalmente no ensino superior (SPOSITO; SOUZA; SILVA, 2018, p 

4.).Capacitando os jovens para o mercado do trabalho, como profissionais, e que futuramente serão 

adultos capazes de não apenas subsistir, mas de consumir com qualidade, contribuindo positivamente 

para economia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, nota-se que a oportunidade de trabalho aos jovens possibilita o aprimoramento de seus 

estudos, além de, por vezes, complementar a renda familiar. No entanto, o desemprego desses jovens 

favorece a evasão escolar e diminui a sua perspectiva de desenvolvimento social e econômico.      

 

REFERÊNCIAS: 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). OIT: Mais de um em cada seis jovens está sem 

trabalho devido à COVID-19. 2020. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_746072/lang--pt/index.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Normas Internacionais de Trabalho. Disponível 

em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/lang--pt/index.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 

SPOSITO, Marilia Pontes; SOUZA, Raquel; SILVA, Fernanda Arantes e. A pesquisa sobre jovens no Brasil: 

traçando novos desafios a partir de dados quantitativos. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 44, 2018. Disponível 

em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100430. Acesso em: 

27 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

PERSPECTIVAS DA COOPERAÇÃO EM TERRITÓRIOS COM 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Regina Leite  

COAUTORES: Maira Sgarbossa  

ORIENTADOR: Luiz Fernando Fritz Filho  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A cooperação dentro de um território pode configurar-se de muitas formas e intensidade, mas  requer 

uma capacidade de entender e estar receptivo ao outro para agir em conjunto. Organizações cuja 

formação decorre de iniciativas coletivas ou colaborativas, presume-se a prática de cooperação entre 

os atores envolvidos. Entretanto, nem sempre o envolvimento têm as mesmas pretensões e 

perspectivas em relação à cooperação. A cooperação permite às organizações reduzir a dependência a 

recursos escassos, mas, ao mesmo tempo, implica em menor liberdade para tomar suas próprias 

decisões sobre o uso e alocação de recursos internos (CARVALHO et al., 2018). Ainda, os autores 

destacam que a confiança e os elementos que se vinculam a ela (contratos, instituições de suporte e 

reciprocidade) exercem papel fundamental na decisão de cooperar. Contudo, esta pesquisa objetiva-se 

identificar as possíveis atividades de cooperação e como esse processo se formaliza entre os atores do 

Vale da uva Goethe (VUG).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologicamente essa pesquisa reporta um estudo qualitativo, que coletou dados com a técnica de 

entrevista, observação não participante e documental. A pesquisa foi realizada na cidade de Urussanga, 

Santa Catarina, escolhida por ser a primeira cidade do estado a receber uma Indicação de procedência 

e única no Brasil pela exclusividade do registro a uva Goethe. Os participantes foram escolhidos por 

expressar a sua partipação dentro do território analisado, através de critérios elegidos a priori 

(produtores de uva e vinho, produtores de uva, representantes de hotéis e restaurantes e atores dos 
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poderes público e municipal). As entrevistas e observação não participante foram realizadas através de 

visita in loco nos estabelecimentos. A pesquisa documental também foi realizada presencialmente na 

Sede de orgãos publicos e associação. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo 

elegendo-se o tema Cooperação para análise.  

Em relação à cooperação, os produtores de uva e vinho mencionaram que ela existe, apenas um dos 

produtores disse não haver esta relação: “Não. Minha com eles, não. É tentado fazer algumas coisas, 

mas pontual, iniciativas para fazer o produto chegar mais longe”. Identifica-se que o entrevistado se 

posiciona em relação ao seu comportamento, no sentido de não ter uma postura ou comportamento 

individual para tal, mas, em contraponto, ele também relata a existência de algumas iniciativas 

conjuntas. Os demais produtores relataram que cooperam uns com os outros, que trocam informações, 

que já necessitaram de auxílio e foram atendidos, que auxiliam sempre que possível; destacando, 

igualmente, que muitas ações ainda são pontuais, como nas festividades. As experiências envolvendo 

cooperação e integração dos atores dentro de um território permeado pela IG ainda são consideradas 

baixas e visam ao apoio institucional (DALLABRIDA; BAUKART; GUINZANI, 2020). Assim como nos VUG, 

ações envolvendo a cooperação são pontuais, mas o relacionamento entre os atores existe. Como 

relatado por eles, em geral, essa relação é positiva: existem trocas entre eles, de conhecimentos, 

informações relacionadas à produção, compras, etc. Os atores do setor hoteleiro e restaurantes 

mencionaram que existem ações indiretas em que eles se beneficiam quando ocorrem eventos e 

festividades da cidade. Alguns estabelecimentos até mesmo auxiliam a divulgar em suas próprias redes 

sociais, pois acreditam que, assim, há um ganho coletivo. Um dos atores do poder público municipal 

declarou que ainda considera falhas as ações envolvendo a cooperação e acredita que, através do Plano 

Municipal de Turismo (o qual está sendo discutido), as atividades ficaram mais claras, pois visa envolver 

a comunidade. Confirma-se que, conforme Artêncio, Giraldi e Galina (2019), a cooperação no cenário 

da IG apresenta dificuldades, principalmente nos aspectos relacionados à estruturação da própria IG, 

estabelecimento de cooperação e consenso entre os atores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, aspectos da cooperação são permeados em todos os atores, como em atividades festivas, que 

consistem em momentos em que todos cooperam e vislumbram os beneficios da cooperação. De fato, 

existem questões que já estão sendo trabalhadas, mas percebe-se que ainda existem muitas ações que 

são individualizadas em pontos de vista desconexos, dificultando as relações de cooperação, não 

somente neste contexto de IG, mas em outros ambientes, cujos desafios também são existentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, J. F.; WEGNER, D.; BEGNIS, H. S. M.;  JÚNIOR, J. A. V. A. A cooperação entre redes de 

pequenas empresas: antecedentes, etapas e resultados da estratégia de intercooperação. Revista de 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v.7, n. 1, p. 35-70, 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS DESAFIOS QUE A PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 IMPÕE 

AO BRASIL E DEMAIS PAÍSES FRENTE AO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andréa Karina Nunes.  

COAUTORES: Não se aplica. 

ORIENTADOR: Dra. Patrícia Grazziotin Noschang.  

UNIVERSIDADE: Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A ONU traz desafios globais comuns a todos os países do mundo, mas na prática, o Brasil está aderindo 

à ideia de manter seu espaço soberano e desse modo, evita aderir a princípios e padrões universais. 

Conforme o colunista Jamil Chade, essa é a impressão que o Brasil está passando ao mundo, doravante 

posições tomadas pelo governo brasileiro, demostrando que o foco é apenas a defesa do interesse 

nacional e da soberania e não dos desafios globais propostos. A partir do método de abordagem 

dedutivo, junto às informações trazidas acima, é possível observar os desafios que a pandemia do vírus 

COVID-19 impõe aos países diante do compromisso para com o Direito Internacional, bem como, 

demonstrar a importância de todos os países cumprirem o seu papel visto o momento tão delicado pelo 

qual o mundo está passando. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No dia 11 de março de 2020, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, anunciou em Genebra a 

decisão da organização em declarar o Covid-19 uma pandemia, fazendo com que os desafios globais 

enfrentados por todos os países no mundo se tornassem maiores. O secretário-geral da ONU, António 

Guterres, em nota à servidores das agências da organização, afirmou que a pandemia do Covid-19 é um 

dos desafios mais perigosos já enfrentados pelo mundo e salientou que a ação da OMS para com os 

países é crucial para vencê-la. Dessa forma, veio à tona a questão da obrigatoriedade quanto ao 
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cumprimento das recomendações de organizações internacionais no país, pois é esperado de um 

governo que o país adote medidas que pensem no coletivo, agindo de acordo com as recomendações 

mundiais e com base em comprovações científicas. Conforme Mazzuoli (2019, p. 99), as decisões das 

organizações intergovernamentais são unilaterais, ao qual se atribui o poder de emitir decisões com 

poderes vinculantes para os Estados-partes, portanto, não há a troca de manifestações de vontade e, a 

diferença das decisões organizacionais para os atos unilaterais dos Estados está no fato de que tais 

decisões impõem aos Estados deveres e obrigações no plano internacional, e não somente deveres e 

obrigações para a organização em causa. Portanto, o Brasil como parte da OMS tem como compromisso 

cumprir as recomendações ou determinações da organização, passando assim, a trabalhar contra a 

proliferação do vírus. Infelizmente, tal compromisso não está sendo observado no Brasil, aos olhos do 

mundo e de muitos brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo, chama 

a atenção de forma negativa por suas práticas e pensamentos “antiglobalistas”. Além do ministro, o 

presidente, Jair Bolsonaro, também está chamando a atenção por se posicionar contra o isolamento 

social e em um de seus pronunciamentos na televisão, chegou a afirmar que há necessidade da 

população retornar à normalidade e que se deve “abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição 

de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa” (pronunciamento em Rede 

Nacional de Televisão, no dia 24.03.2020). As medidas que estão sendo orientadas aos Estados-

membros são baseadas nas experiências tristes obtidas com a Itália e a China e, têm como objetivo 

evitar maiores contágios, para que assim o sistema de saúde do país afetado não entre em colapso e 

consiga dar conta da demanda de pacientes graves, tal como a Itália entrou.  O prefeito de Milão, 

Giuseppe Sala, veio à público no final de março para admitir que errou quando apoiou a campanha 

“#MilãoNãoPara” através de suas redes sociais, comentando que “ninguém ainda havia entendido a 

virulência do vírus”. Portanto, houve um aviso do que pode acontecer se o governo brasileiro não entrar 

com estratégias fortes que visem salvar tanto os empregos quanto as vidas e também, entrar em 

consenso com os estados e municípios brasileiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Restou concluso que, no Brasil, a preocupação com a economia é maior do que com a saúde pública e 

demonstrou-se o grandioso papel que os países, no plano do Direito Internacional, possuem em 

cooperar a OMS e, desse modo, enfrentarem juntos a pandemia do vírus. Por fim, resta esperar por um 

possível remédio que possua sua eficácia no combate à Covid-19 comprovada ou, a aguardada e 

esperada vacina. 

 

REFERÊNCIAS: 

MAZZUOLI, Oliveira, V. D. Curso de Direito Internacional Público, 12ª ed. Rio de Janeiro; Ed. Forense: 

2019. Disponível em: https://bit.ly/31gJwt8. Acesso em: 18 Abr 2020. 

VEJA. Cloroquina: a ascensão e queda do remédio que iria nos salvar da crise. São Paulo: Abril, abril 

2020. Disponível em: https://bit.ly/2XsiYUz. Acesso em: 16 Abr 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS ADAPTAÇÕES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO BALCÃO DO 

TRABALHADOR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: André Lourenço Artmann.  

COAUTORES: Laura Covatti dos Santos. 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador da Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia de COVID-19 se alastrou pelo mundo inteiro no ano de 2020, apresentando um cenário 

jamais visto anteriormente. Em razão disso, inúmeras medidas de prevenção foram adotadas para evitar 

a disseminação do vírus em ambientes que aglomeram muitas pessoas, entre elas: o distanciamento 

social. Um dos setores alcançados foi a educação, na Universidade de Passo Fundo, por exemplo, as 

aulas e os Programas de Extensão passaram a utilizar as ferramentas virtuais. Sob essa perspectiva, a 

pesquisa tem como objetivo apresentar o Programa de Extensão Balcão do Trabalhador e alguns meios 

encontrados para dar continuidade aos atendimentos ao público, desenvolver a produção científica e, 

ao mesmo tempo, unir a comunidade, a Universidade e os alunos. A temática se mostra relevante e 

atual, visto que, acredita-se que dessa nova realidade surgirão hábitos e mecanismos que 

provavelmente terão utilidade num futuro pós-pandemia.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A complexidade global da pandemia de COVID-19 gerou inúmeras alterações em diferentes setores, 

especialmente na educação. A Universidade de Passo Fundo (UPF) adotou como medida restritiva a 

suspensão das aulas desde março de 2020, visto que "[...] o Ministério da Educação publicou, [...], a 

Portaria n 343/2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia no país" (UPF, 2020). Nesse sentido, tanto as aulas teóricas 

quanto os Programas de Extensão acataram as orientações com a finaliade de tentar evitar a 

disseminação do vírus no ambiente acadêmico. Sob essa ótica, importa apresentar o Programa de 

Extensão Balcão do Trabalhador, bem como as mutações pelas quais passou em decorrência da 
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pandemia. O Projeto Balcão do Trabalhador foi criado no ano de 2017 em razão da necessidade de haver 

um local "[...] específico que prestasse assistência a empregados e empregadores, orientando acerca da 

correta iniciação, execução e finalização do contrato de trabalho [...]" (SANTOS; TONIAL, 2020, p. 133). 

Segundo Santos e Tonial, "O Programa tem como alguns de seus objetivos principais estimular o respeito 

à legislação trabalhista, bem como melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, conscientizando e 

informando empregados e empregadores sobre as normas do direito do trabalho" (SANTOS; TONIAL, 

2020, p. 133). Entre as atividades executadas por esse Programa, citam-se: o atendimento presencial à 

comunidade local, para informar e esclarecer as dúvidas quanto às relações de trabalho, e a produção 

científica, para divulgar as informações e pesquisas realizadas pela equipe (SANTOS; TONIAL, 2020, p. 

134). Cumpre ressaltar que existem projetos e ações em andamento que tem como finalidade 

"recepcionar e acolher públicos específicos", como por exemplo: o Balcão nas Escolas, o Trabalho do 

Preso e o Trabalho dos Imigrantes (SANTOS; TONIAL, 2020, p. 135). Tais projetos são realizados a partir 

de visitas presenciais, no entanto o contato físico ficou limitado no decorrer da pandemia de COVID-19, 

dificultando a realização de certas atividades previamente planejadas. Embora as circunstâncias atuais 

tenham gerado desafios, principalmente para os encontros da equipe e a execução da agenda, outras 

ferramentas começaram a ser utilizadas com mais frequência a fim de aproximar todos os envolvidos, 

quais sejam: as mídias sociais (Instagram e Facebook) e o acesso ao Google Meet e/ou Zoom (para as 

reuniões e palestras). Logo, a tecnologia se tornou uma aliada no decorrer desse período, 

proporcionando momentos entre os alunos, a coordenação, os professores, os voluntários e os demais 

parceiros do Balcão do Trabalhador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Levando em consideração as restrições estabelecidas pela pandemia, percebe-se que o  Balcão do 

Trabalhador se deparou com alguns obstáculos, pois haviam compromissos do semestre 2020/1 já 

preestabelecidos. No entanto, a equipe conseguiu readaptar as reuniões, as palestras e o andamento 

das tarefas a partir das plataformas digitais. Inclusive, os atendimentos permanecem sendo oferecidos 

gratuitamente a partir do contato telefônico e as redes sociais apresentaram um maior engajamento. 

 

REFERÊNCIAS: 

SANTOS, Laura Covatti dos; TONIAL, Maira Angélica Dal Conte. Extensão Universitária: as atividades e 

os projetos executados pelo Programa de Extensão Balcão do Trabalhador. In: BREIER, Ricardo; SANTOS, 

Rosângela Maria Herzer dos, et. al (Coord.). Porto Alegre: OAB/RS, 2020. Disponível em: 

http://esars.org.br/ebook. Acesso em: 26 ago. 2020. 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF). MEC publica portaria regulamentando aulas à distância. 2020. 

Disponível em: https://www.upf.br/noticia/mec-publica-portaria-regulamentando-aulas-a-distancia. 

Acesso em: 25 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O BALCÃO DO TRABALHADOR E AS MÍDIAS SOCIAIS: UMA 

FORMA DE INCENTIVO ÀS CONDIÇÕES LEGAIS DE TRABALHO 

E DE ALERTA AOS TRABALHADORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: André Lourenço Artmann.  

COAUTORES: Maira Angélica Dal Conte Tonial.  

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial.  

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador - Faculdade de Direito, UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Balcão do Trabalhador é um Programa de Extensão da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo 

Fundo, que tem como objetivo auxiliar a comunidade local a respeito de suas dúvidas em relação aos 

seus direitos e deveres trabalhistas, seja de empregados ou de empregadores. A atual situação 

trabalhista enfrentada pela sociedade, devido a pandemia de COVID-19, tem se mostrado bastante 

desafiadora para todos, ocasionando uma parada brusca nos atendimentos presenciais realizados pela 

equipe desse Programa. Nesse sentido, o presente resumo tem como objetivo estimular as boas 

condições no ambiente laboral, especialmente por meio dos materiais publicados em suas redes sociais, 

dos projetos e dos vídeos divulgados em suas contas nas mídias sociais (como o Instagram e Facebook). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Devido as decisões governamentais os atendimentos presenciais do Programa de Extensão Balcão do 

Trabalhador foram suspensos, a fim de evitar o contato físico e a possível disseminação do vírus do 

COVID-19. Consequentemente, a equipe precisou se reinventar no quesito dos atendimentos e de sua 

programação com palestras e assessoria no que tange ao Direito do Trabalho. Mediante esse momento 

de crise, o governo necessitou elaborar medidas provisórias para suprir as necessidades dos 

trabalhadores e de seus empregadores, gerando um momento de insegurança, tanto jurídica quanto 

social. Nessas circunstâncias, o Balcão do Trabalhador, por meio de sua equipe de estagiários, 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
3

6
0

 

voluntários e da sua coordenadora, permanecem auxiliando a comunidade, tendo como embasamento 

o Objetivo Número 8 de Desenvolvimento Sustentável (ODS-8), pelo qual deve se dar prioridade: ao 

trabalho em condições decentes (independente do momento em que se vive, como o que está 

acontecendo com a pandemia de COVID-19); e ao crescimento econômico, estando diretamente ligado 

com a qualidade do trabalho (NAÇÕES UNIDAS BRASIL). Sendo assim, o papel desempenhado pelo 

Programa por meio de suas redes sociais (Facebook e Instagram) se tornou imprescindível, tendo em 

vista que, realiza campanhas de valorização ao trabalhador e de informação sobre as Medidas 

Provisórias e decisões tomadas que afetam diretamente os direitos dos trabalhadores. Assim como o 

Objetivo Número 8, de "Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos  copiei do site" (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL), a equipe do Balcão do Trabahador procura desenvolver os materiais apresentados nas 

plataformas virtuais, tais como as publicações no Instagram e nas Lives (vídeos) realizadas durante o 

período de pandemia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A divulgação é promovida por meio da página do Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, nas 

mídias sociais, visando informar toda e qualquer mudança que ocorra no que tange aos direitos dos 

trabalhadores, tais como: alterações no recolhimento do FGTS, adiantamento de férias e também, não 

menos importante, presta homenagens aos trabalhadores que fazem o Brasil se desenvolver e 

crescer.      

 

REFERÊNCIAS: 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivo 8. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/. Acesso 

em: 31 ago. 2020.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):   Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andresa Rodrigues de Lima Bettiato.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O coronavírus, popularmente conhecido como COVID-19, parecia distante do Brasil, no entanto, em 

meados de março de 2020 as circunstâncias fizeram com que medidas de controle e prevenção fossem 

concretizadas a fim de conter o vírus que começava a se alastrar pelo país. Diante disso, o presente 

resumo tem como objetivo discutir o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual 

determinou em caráter liminar a suspensão do artigo 29 da MP 927/2020. Na sequência, pretende-se 

analisar se o COVID-19 pode ser considerado uma doença ocupacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O COVID-19, considerado uma “terceira guerra mundial”, tem assombrado vários países e deixado 

inúmeros mortos (FICHTNER; JESUS, 2020, grifos dos autores). Constantes são os estudos em relação a 

uma vacina para erradicar a pandemia, porém a fase ainda é de testes. As relações trabalhistas também 

vêm sofrendo graves consequências, pois além dos grandes impactos financeiros, empresas tiveram 

perda de seus colaboradores - como por exemplo, aquelas que não conseguiram se manter no mercado 

tendo que fechar suas portas. Nesse cenário, as indústrias que permanecem com atendimento 

presencial são as chamadas atividades essenciais, entre elas estão: os hospitais, as farmácias e os 

mercados. Sob essa perspectiva, assim previa o artigo 29 da MP 927/2020 antes de ser revogado: “Os 

casos de contaminação pelo coronavirus (Covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto 

mediante comprovação do nexo causal” (FICHTNER; JESUS, 2020).  Porém, o que de fato deveria ser 

levado em conta é a facilidade de contaminação do vírus, embora não haja facilidade de relacionar o 

nexo causal entre a contaminação pelo vírus e o ambiente laboral, excetuando os profissionais da saúde. 

Logo, os empregadores deverão seguir todas as recomendações proferidas pelo MPT dentre outros 
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órgãos. Conforme o médico Dr. Ricardo Pacheco, gestor em saúde e presidente da ABRESST (Associação 

Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho) a questão é muito mais complexa: “No 

momento em que o STF define que a infecção com o Covid-19 pode ser uma doença laboral (até porque 

não houve uma presunção absoluta de que toda contaminação será definida como doença do trabalho), 

é preciso uma avaliação criteriosa para fazer uma caracterização adequada, por meio da comprovação 

do nexo causal com a atividade desenvolvida pelo trabalhador” (PAULA, 2020). Nesse sentido, o artigo 

20, §1º, d', da Lei nº 8.213/91 determina: "Não são consideradas como doença do trabalho: [...] d) a 

doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo 

comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do 

trabalho". Para tanto, faz-se necessária a comprovação da relação de causalidade, quanto ao ônus 

caberá a empresa provar que cumpriu com todas as medidas protetivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, faz-se necessário que o empregado e o empregador tomem todas as medidas 

determinadas pelo MPT. Assim sendo, mesmo havendo a suspensão do artigo 29 da MP 927/2020, não 

se faz de todo a real comprovação de que o COVID-19 pode ser considerado uma doença ocupacional. 

Portanto, o enquadramento far-se-á diante de cada caso, não podendo haver uma generalização.  

 

REFERÊNCIAS: 

FICHTNER, Priscila Mathias; JESUS, Elaine Maria de. A COVID-19, afinal é uma doença ocupacional?. 

2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jun-03/opiniao-covid-19-afinal-doenca-

ocupacional#:~:text=Nesse%20contexto%2C%20se%20o%20trabalhador,mediante%20comprova%C3

%A7%C3%A3o%20do%20nexo%20causal%22. Acesso em: 05 ago. 2020. 

PAULA, Carla de. Para o STF Covid-19 agora é doença ocupacional e a medicina do trabalho precisa estar 

preparada. 2020. Disponível em: https://grupomidia.com/hcm/para-stf-covid-19-agora-e-doenca-

ocupacional-e-a-medicina-do-trabalho-precisa-estar-preparada/. Acesso em 20 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O USO DO EPI E O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andresa Rodrigues de Lima Bettiato.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angelica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo tem como objetivo analisar a importância do uso do Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) no ambiente laboral, de modo que os trabalhadores que estejam expostos a agentes 

nocivos a saúde ou a sua integridade física tenham a devida proteção.  Essa utilização de EPI almeja a 

redução dos efeitos que os agentes - sejam eles físicos, químicos ou biológicos - venham causar ao 

trabalhador. Nesse sentido, o empregado que se encontra exposto a tais agentes terá direito a 

concessão da aposentadoria especial. Para tanto, questiona-se: o uso do EPI impede a concessão do 

benefício de aposentadoria especial? A temática é relevante tendo em vista que o EPI apenas reduz ou 

netraliza a exposição aos agentes nocivos aos quais os trabalhadores estão expostos, porém não 

combate totalmente a fim de indeferir a concessão do benefício de aposentadoria especial.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, indaga-se se o uso de EPI é de fato eficiente. Tal discussão repercutiu ao longo de anos no 

Supremo Tribunal Federal (STF) e a resposta a esse questionamento veio através do julgamento do ARE 

664335 em duas teses: pela primeira, "o direito a aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição 

do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que se o equipamento de proteção individual (EPI) 

for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo a concessão constitucional de 

aposentadoria especial" (TELES, 2020); pela segunda tese, "na hipótese de exposição do trabalhador a 

ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no PPP, no sentido da eficácia 

do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria" (TELES, 2020). Quanto a 

aposentadoria especial, prevista no artigo 201, §1º, inciso I, da Constituição Federal, trata-se de um 

benefício concedido aos trabalhadores que estejam expostos a agentes nocivos, podendo ser químicos, 
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físicos ou biológicos. Com o advento da EC 103/19 esta espécie de aposentadoria sofreu algumas 

alterações e os requisitos para sua concessão continuaram sendo diferenciados das demais espécies de 

aposentadoria, exigindo-se o cumprimento de pontuação (idade mais tempo de contribuição, sendo 55 

pontos para atividade especial de 15 anos, 58 pontos para atividade especial de 20 anos e 60 pontos 

para atividade especial de 25 anos) (BRASIL, EC nº 103, 2019).  As comprovações de agentes nocivos 

vêm especificadas no perfil profissiográfico previdenciário-PPP, como também no laudo técnico de 

condições ambientais de trabalho- LTCAT realizado por médico do trabalho ou engenheiro em 

segurança do trabalho. A pergunta a se fazer é se esse equipamento de proteção individual reduz ou 

neutraliza os efeitos nocivos de forma a evitar a concessão da aposentadoria especial. Diante disso, após 

nova decisão da TNU (Turma Nacional de Uniformização), ao concluir o julgamento do Tema 213, 

determinou-se que o segurado do INSS pode recorrer diretamente à Justiça Federal para exigir a 

aposentadoria especial por insalubridade nos casos em que o benefício foi negado na via administrativa, 

por que o trabalhador utilizava o EPI. No entanto, caso o julgamento deixe rastros duvidosos quanto a 

eficácia dos EPI's na redução de danos e riscos à saúde ou até mesmo a integridade fisicia do empregado, 

o Poder Judiciário deverá decidir a favor do trabalhador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante de reiteradas decisões e mediante a falta de provas que comprovem a eficácia da utilidade dos 

EPI's, resta notório, conforme previsto constitucionalmente, o direito a aposentadoria especial aos 

trabalhadores que estejam expostos a agentes nocivos. Isso porque, em alguns casos, o EPI não elimina 

totalmente a exposição (um exemplo do não afastamento dos riscos laborais é o protetor auricular para 

trabalhadores de frigoríficos). 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 ago. 2020. 

BRASIL, Emenda Constitucional 103,  de 12 de novembro de 2019. Disponivel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 20 ago. 

2020. 

TELES, Guilherme. O uso do EPI e o direito a aposentadoria especial. Disponível em: 

https://guilhermetelesadv.jusbrasil.com.br/artigos/247804003/o-uso-do-epi-e-o-direito-a-

aposentadoria-

especial#:~:text=A%20conclus%C3%A3o%2C%20de%20acordo%20com,exposto%20ao%20agente%20

nocivo%20ru%C3%ADdo. Acesso em: 03 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

“L” DE LULA, “L” DE LAWFARE: A UTILIZAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO COMO ARMA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NO 

CASO DO TRIPLEX DO GUARUJÁ 

 

AUTOR PRINCIPAL: Arthur Rolf Mann.  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Rodrigo Graeff. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

No dia 14 de setembro de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, deu-se início à Ação Penal n. 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que ficou popularmente conhecida como Caso do Triplex do Guarujá, 

em que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, figurava entre os acusados. 

Desde o início da ação penal, as decisões judiciais adotadas no decorrer do processo têm sido alvo de 

discussões acerca de sua legalidade, pois muitos juristas entendem que o ex-Presidente Lula estaria 

sendo vítima de lawfare, caracterizada pelo mau uso dos procedimentos jurídicos para persegui-lo 

politicamente. Diante deste panorama, analisar-se-á se o ex-Presidente Lula foi vítima de lawfare nos 

autos do Caso do Triplex do Guarujá, caracterizada por uma perseguição política praticada por seus 

julgadores e pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, ressalta-se a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, da qual Sérgio Moro era 

o juiz titular, para processar e julgar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados 

ao ex-Presidente Lula. Em relação à competência em razão do local, a defesa de Lula explica que deveria 

ser observado o local em que o ex-Presidente praticava seus atos, qual seja, em Brasília/DF, consoante 

art. 70 do Código de Processo Penal (Recurso Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES 

FINAIS, p. 67676-67677). Já em relação à suposta prática de lavagem de dinheiro, aduz a defesa do ex-
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Presidente Lula que a definição de competência em razão do local deve seguir a mesma regra territorial 

mencionada no dispositivo legal supracitado. Assim, o caso seria de competência de alguma vara federal 

do Estado de São Paulo, local em que ocorreu a suposta lavagem de dinheiro, caracterizada pelas 

supostas aquisição, personalização e decoração do apartamento triplex situado em Guarujá/SP (Recurso 

Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES FINAIS, p. 67681-67682). 

Além disso, a defesa do ex-Presidente Lula afirma que Sérgio Moro incluiu na interceptação telefônica 

o número do ramal-tronco do escritório de advocacia que defende Lula, caracterizando intolerável 

violação do sigilo de comunicação (Recurso Especial n. 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES 

FINAIS, p. 67641-67642). 

Outra decisão apontada como ilegal foi a condução coercitiva do ex-Presidente Lula ocorrida na data de 

04 de março de 2016. Anteriormente à sua condução coercitiva, Lula já havia sido intimado em pelo 

menos outras 04 oportunidades para prestar esclarecimentos e sempre compareceu a todas as 

solenidades (Recurso Especial n 1765139/PR, 2018, Evento 937, ALEGACOES FINAIS, p. 67694). 

Na data de 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou em segunda 

instância a condenação do ex-Presidente Lula e aumentou sua pena para 12 anos e 01 mês de reclusão 

em regime fechado. Na decisão, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que 

costumam divergir entre si nos diversos processos da Operação Lava Jato (68% dos casos), decidiram de 

forma estranhamente unânime manter a condenação e aumentar a pena de Lula. O agravamento da 

pena de Lula foi mais rígido do que a média de outros condenados da Lava Jato (aumentaram em 32 

meses, e a média é 25 meses). Ainda, o processo de Lula foi julgado pelo tribunal em 6,5 meses, tempo 

recorde se comparado a qualquer outro caso do âmbito da Operação Lava Jato. Todas as comparações 

foram com apelações em segunda instância que tratavam de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, 

julgadas pela Oitava Turma, com relatoria de João Pedro Gebran Neto, o mesmo do processo de Lula 

(Época, 2018, p. 2-5).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nos autos do Caso do Triplex do Guarujá, o ex-Presidente Lula foi vítima de uma lawfare desenvolvida 

pelos julgadores e pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Essa perseguição política 

violou os direitos e garantias fundamentais de Lula, bem como o Estado Democrático de Direito. Assim, 

o processo deverá ser anulado e os agentes públicos responsabilizados. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO PROJUR MULHER E 

DIVERSIDADE DE CASCA NO COMBATE À VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 . 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Bárbara Vitória Vanzo.  

COAUTORES: Fernanda Rotta Zanella 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF.       

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo versar sobre a violência de gênero, doméstica e familiar contra a 

mulher, bem como à diversidade. Justifica-se a importância da pesquisa, tendo em vista o alto índice de 

violência doméstica existente no país, que sofreu um aumento considerável neste momento de 

pandemia.  Objetiva-se analisar a desigualdade entre homens e mulheres sob o prisma da construção 

social, abordando os padrões impostos às mulheres pela sociedade, abordando, dessa forma, o princípio 

da igualdade positivado na Constituição Federal de 1988.  Ainda, compreender a importância da atuação 

do Projur Mulher e Diversidade de Casca no enfrentamento desta questão, através da disseminação de 

conteúdos que promovem o apoio às vítimas e a conscientização da sociedade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição federal de 1988 consubstanciou o direito à igualdade em seu artigo 5º, ao dispor que 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, além disso, complementa o inciso 

I do mencionado dispositivo que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição”; (BRASIL, 1988).  
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Todavia, ao abordar a igualdade entre homens e mulheres percebe-se que este princípio ainda carece 

de efetivação, haja vista os índices de violência doméstica e discriminação de gênero. A primeira se 

caracteriza por uma relação de submissão e poder que ocorre em todas as classes sociais, somada ao 

ciúmes do agressor e agravada pelo silêncio da vítima e dificuldade de romper o relacionamento. A 

segunda, por sua vez, vai além da descriminação pela condição de sexo, haja vista que o conceito de 

gênero corresponde a uma construção social, originada de uma relação de subordinação social entre o 

homem e a mulher, decorrente de uma ótica patriarcal machista, que impõe como obrigatórias, as 

condutas desejadas à mulher. (KNIPPEL, 2019, p. 4).   

Como forma de coibir a violência e discriminação de gênero e concretizar o princípio da igualdade, a Lei 

nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, disciplina que a política pública que visa coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como promover a assistência às mulheres vítimas 

desta violência, será concretizada por meio de ações conjuntas promovidas pelos entes públicos e 

entidades não governamentais.    

Nesse sentido, a Universidade de Passo Fundo, conta com um programa de extensão, denominado 

Projur Mulher e Diversidade, que tem por objetivo atender à diversidade e às mulheres em situação de 

violência de gênero, doméstica, familiar e filhos. Cumpre, ainda, promover encontros e eventos sobre 

igualdade de gênero, direitos humanos e fundamentais na promoção da multiplicação de cidadania e 

emancipação social da mulher e respeito à diversidade.   

Em março de 2020, o Projur Mulher e Diversidade, iniciou suas atividades no campus de Casca. 

Entretanto, em decorrência da pandemia de COVID-19, e consequente isolamento social, os trabalhados 

do órgão foram interrompidos. Dessa forma, suas atividades passaram a ser desenvolvidas de forma 

remota, através das redes sociais do programa de extensão.   

As atividades remotas, encetaram com a criação de artes explicativas da localização do órgão, sua 

descrição e objetivos, a fim de proporcionar o conhecimento de sua existência aos seguidores, bem 

como ao público alvo do Projur Mulher e Diversidade. Além disso, foram compartilhadas imagens e 

vídeos de apoio e incentivo a denúncia dos agressores, principalmente neste momento de pandemia, 

em que houve aumento nos casos de violência doméstica. Ao todo foram postadas 63 publicações e 

alcançaram um público de aproximadamente 8.000 pessoas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que em decorrência da construção social patriarcal, as mulheres ainda sofrem com 

o malfadado fenômeno da desigualdade. Dessa foram, ressalta-se a importância da atuação do Projur 

Mulher e Diversidade de Casca no enfrentamento à violência de gênero, doméstica, familiar e filhos, 

bem como na promoção de cidadania. Assim, realiza tal objetivo por meio da disseminação de 

conteúdos voltados a promover o apoio e incentivo às vítimas, bem como conscientizar a sociedade. 
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P
ág

in
a 

2
3

7
0

 

KNIPPEL, Edson Luz. Características e consequências da violência doméstica e familiar contra a mulher: 

necessidade de intervenção interdisciplinar. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.2, 2019.  

UNIVERSIDADE  DE PASSO FUNDO. Extensão. Programa Projur Mulher e Diversidade. Disponível em: 

https://www.upf.br/extensao/projetos-programa/programa-projur-mulher-

ediversidade?pagina=2&httproute=True. Acesso em: 09 ago 2020.       

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
3

7
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

( X ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA E DA 

PSICOLOGIA NOS CÍRCULOS DE REFLEXÃO COM PESSOAS NO 

CÁRCERE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Brenda Tibolla 

CO-AUTORES: Ana Paula Borges Carvalho 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO 

O atual modelo de Justiça Penal ainda exerce práticas tradicionais/retributivas em relação aos métodos 

para resolução de conflitos. Entretanto, tais soluções vêm sendo criticadas por apresentarem 

fragilidades e efeitos indesejados. É através disso que surge a Justiça Restaurativa, pela qual busca 

desenvolver um novo ideal, muito mais humano, sensível e justo. 

Incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Restaurativa vem promovendo efeitos 

positivos na sociedade. No Mediajur - Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa da Universidade de 

Passo Fundo, a metodologia empregada na promoção da JR são os círculos restaurativos, que podem 

ser realizados em variados contextos, incluindo o que pretendemos tratar aqui: os círculos reflexivos 

com pessoas privadas de liberdade. 

 A partir disso, o presente resumo busca ilustrar a importância de um trabalho integrado entre Psicologia 

e Justiça Restaurativa em sua aplicação nos círculos de reflexão com pessoas no cárcere. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para Vilhena (2011) apud Albuquerque e Baumkarten (2016, p. 33), a projeção de um estigma, um 

preconceito, é uma das formas mais eficientes de dissolver a identidade de um sujeito e provocar seu 
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desaparecimento psicossocial, tornando-o um retrato estereotipado e assim, invisível aos olhos da 

sociedade. Passar pelo cárcere é carregar consigo esta marca de invisibilização, e com ela, o peso deste 

estigma.  

Por isso, o trabalho de produção de círculos reflexivos com pessoas no cárcere, pelo qual se 

desenvolvem questões ligadas à reinserção, além de proporcionar um espaço de acolhimento, respeito, 

confiança e empatia, tem um papel fundamental na reintegração da identidade destes sujeitos. 

De acordo com Pranis (2010, p.25), a estrutura circular cria possibilidades de liberdade para a expressão 

da verdade pessoal e da presença do sujeito como um ser humano inteiro, deixando de lado máscaras 

e defesas. Ainda, para Sampaio et al. (2014, p. 1301), é capaz de produzir e ressignificar saberes sobre 

as experiências dos partícipes, baseando-se na horizontalização das relações de poder. Ou seja, “os 

sujeitos que os compõem se implicam, dialeticamente, como atores históricos e sociais críticos e 

reflexivos diante da realidade” (SAMPAIO et al, 2014, p. 1301).  

Além disso, o vínculo desenvolvido entre os participantes – estudantes, profissionais e pessoas privadas 

de liberdade – que estão envolvidos neste processo, contribui para o desenvolvimento do “sentido de 

pertença”, tão importante para a assimilação de quem se é e de sua identidade. Surgido na família e, 

mais tarde, transmitido “a um grupo social, à escola, à cultura, à pátria” (BOSCOLO; BERTRANDO 2013, 

p. 122).  

Ainda, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2016, p. 17), este processo tem como base o 

respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 

apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visando promover a 

saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, a fim de contribuir para a eliminação de 

quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Justiça Restaurativa, juntamente com a Psicologia, tem permitido avanços significativos em vários 

contextos, especialmente em sua aplicação nos círculos de reflexão com pessoas no cárcere, pois 

através disso podemos observar uma justiça democrática e capaz de transformar a realidade de nosso 

sistema, buscando sempre a promoção dos direitos humanos, da dignidade e da reflexão social. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO POR ADOLESCENTES: A 

JUSTIÇA RESTAURATIVA VISTA COMO MÉTODO EFICAZ NA 

RESSOCIALIZAÇÃO DESSES JOVENS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna da Silva  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Linara da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A exclusão socioeconômica pode ser apontada como o principal fator determinante para o 

envolvimento de adolescentes com a traficância de drogas, uma vez que, o consumismo tem sido cada 

vez mais crescente na sociedade capitalista, o qual exige significativo poder aquisitivo, tal instigação faz 

com que estes adolescentes ponderem o ilícito e o perigo da prática como de menor relevância diante 

do poder aquisitivo que podem obter de forma rápida através dela, ignorando por completo a 

marginalização que carregarão consigo. Diante da frustração causada pela desigualdade social, grupos 

que fazem parte de minorias altamente desfavorecidas economicamente, encontram na criação de 

subculturas criminais um caminho para suprirem as necessidades que possuem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O critério utilizado para diferenciar usuário de traficante é subjetivo, sendo cabível uma série de analises 

que irão levar em consideração a quantidade de drogas, as circunstâncias sociais e pessoais, conduta e 

antecedentes criminais, que por sua vez, faz com que sejam criados estereótipos dos indivíduos que se 

enquadrarão na prática do tráfico, ou seja, é inegável que os fatores referentes a possuir antecedentes 

criminais e pertencer a classes sociais desfavorecidas economicamente, faz com que estes indivíduos 

estejam mais predispostos a enquadrarem-se no tipo penal do tráfico de drogas. (PEDRINHA, 2008, 

p.5498).  
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O tráfico de drogas está elencado como o segundo ato infracional mais cometido no Brasil. Quando se 

leva em consideração que esses adolescentes, em sua grande maioria passam por inúmeras dificuldades 

financeiras, a hipótese de adquirir qualquer quantia monetária torna-se extremamente empolgante, já 

que evidentemente não possuem condições de adquirir bens patrimoniais ou até mesmo bens 

essenciais para sua subsistência, tão logo: “esses adolescentes estabelecem a necessidade de um 

fortalecimento subjetivo através do engajamento em atividades que são consideradas ilícitas ou 

antissociais”, tal qual o tráfico de drogas, como reação para garantir a sua própria sobrevivência. 

(PESSOA; COIMBRA; KOLLER; et al, 2018, p. 2) (SINASE, 2011). 

A conduta do crime do tráfico de drogas cometido por adolescentes é tida como uma das hipóteses para 

aplicação da medida de internação desses jovens. Diante da aplicação de tal medida, a proposta 

visionada, seria de que, no contexto da proteção integral, esse adolescente pudesse compreender a 

necessidade da medida como interferência positiva em seu processo de desenvolvimento, objetivando 

melhor compreensão da realidade e efetiva integração social, “o educar para a vida social visa, na 

essência, o alcance de realização pessoal e de participação comunitária, componentes próprios da 

cidadania”. (NETO, 2020, p. 2) 

No entanto, nem sempre esse objetivo é alcançado, já que muitos adolescentes não compreendem se 

quer a real intenção da medida, compreendendo-a meramente como uma punição pelo ato infracional 

que vieram a cometer. 

Diante desse cenário, a Justiça Restaurativa é vista como um possível método de atuação eficaz para 

com esses jovens envolvidos na marginalização, visualizando-se um possível meio de substituição a 

aplicação de medidas socioeducativas, surgindo para romper com a ideia da Justiça Retributiva como 

único meio eficaz de ressocialização, buscando-se revelar uma nova justiça que priorize a qualidade de 

vida dos envolvidos, de forma a sensibilizar e conscientizar as partes sobre as consequências geradas 

pela prática do ato, buscando evitar a reincidência por parte do infrator, bem como, fazer com que este 

compreenda a real importância de sua readaptação e mudanças de hábitos para o convívio social, 

adquirindo durante esse caminho muito aprendizado e crescimento pessoal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A adolescência por si só já é uma fase conturbada marcada por transações hormonais e psicológicas, 

logo, a comunicação com esses jovens deve ser diferenciada para que sintam-se acolhidos. É de suma 

importância que esses adolescentes mudem quando cometam erros, mas que não mudem unicamente 

para evitar punições, e sim por que percebam que a mudança os beneficiará.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PODCAST ÁGUA COM AÇÚCAR - PROGRAMA DE EXTENSÃO 

COMSAÚDE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Caendy Lien de Carvalho Prietsch   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Fabiana Beltrami da Silva  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF  

 

INTRODUÇÃO: 

O podcast Água com açúcar aborda o tema diabetes. Ele surgiu a partir de uma atividade para a 

disciplina de Jornalismo e Mídias Sonoras II do curso de jornalismo, 5° nível, ministrada pela professora 

Fabiana Beltrami, essa atividade tinha como objetivo produzir podcasts sobre diferentes temas. Como 

sou diabética tipo 1 desde 2010, achei esse um tema interessante para produzir conteúdos e esclarecer 

dúvidas de como ela funciona, o que pode e o que não pode comer. Quando eu descobri a minha DM1 

eu também tinha dúvidas e achava muito complexo ler em livros os termos técnicos, agora enquanto 

estudante de jornalismo busco trazer a informação de forma clara e dinâmica nos conteúdos 

produzidos. Para a disciplina foi produzido 2 episódios, e com incentivo da professora esse trabalho 

continua a ser produzido e publicado no programa de extensão ComSaúde e no projeto do 

Acampamento da Criança com Diabetes, os quais faço parte como voluntária.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Todo diabético já deve ter ouvido a seguinte frase "Diabético não pode comer chocolate". Essa frase foi 

um dos principais motivos quando escolhi o tema diabetes para abordar no podcast Água com Açúcar, 

a diabetes não é apenas consumir chocolate, mas sim carboidratos, e eles são encontrados em diversos 

alimentos. Segundo dados de 2019 da Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil há mais de 13 milhões 

de pessoas vivendo com a diabetes. A diabetes é uma doença crônica no qual o corpo não produz 

insulina (DM1) ou não consegue empregar a quantidade adequada de insulina no corpo (DM2). Dentro 

deste tema alguns aspectos são levantados e fazem parte do dia a dia de uma pessoa que tem diabetes, 
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como a quantidade de insulina que vai aplicar, como tomar o medicamento, o que fazer quando 

acontece a hiper e hipoglicemia, o que pode ou não comer, como fazer a contagem dos carboidratos, 

quais exercícios físicos pode fazer, entre outros. 

Quando eu descobri que tinha diabetes a minha principal dificuldade era controlar os alimentos e 

adequar a quantidade de insulina, diante disso minha função nos episódios é esclarecer os termos 

técnicos de uma forma mais dinâmica. Eles são produzidos em forma de áudio, contem trilhas, 

entrevistas, todos a fim de passar a informação pro ouvinte de forma simples e com conteúdo. Ao 

realizar o primeiro podcast para a disciplina de Jornalismo e Mídias Sonoras II busquei trazer um 

panorama do que é a diabetes, a hipogliecemia que é nível muito baixo de glicose no sangue, ao 

contrário a hiperglicemia que é o nível muito alto de glicose no sangue, causado pelo excesso de 

alimentos ou dose de insulina incorreta. Mas foi preciso ir mais fundo para compreender esses termos 

e o segundo episódio foi sobre a quantidade de carboidratos em cada alimento. 

Finalizado os dois episódios para avaliações da disciplina e com incentivo da professora em continuar 

com os podcasts surgiu o terceiro e quarto episódio já produzidos. Para dar sequência a publicação dos 

episódios eles passaram a ser publicados na página do facebook do programa de extensão ComSaúde e 

divulgados para o projeto Acampamento da Criança com Diabetes da Universidade de Passo Fundo, 

além das plataformas Spotify e Anchor. O terceiro episódio teve como objetivo explicar como é feito a 

contagem dos carboidratos nos alimentos e as doses de insulina, esse episódio teve como participação 

a médica endocrinologista Dra. Maria Modkovski, diante a pandemia do coronavírus a entrevista foi 

feita via ligação, mas não deixando de trazer conhecimento para a sociedade, é tempo de nos 

readequarmos ao modo de fazer jornalismo. O quarto episódio trouxe a questão da diabetes e questões 

emocionais. Ao realizar esses podcasts consigo trocar experiências com outros diabéticos, profissionais 

de saúde, assim como esclarecer dúvidas do público em geral, além de ampliar os conhecimentos na 

área de produção de conteúdos jornalísticos e edição, uma forma de aperfeiçoamento profissional.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Enquanto acadêmica de jornalismo produzir conteúdos de forma clara e com transparência é um 

compromisso com a sociedade, é buscar as fontes importantes para os esclarecimentos, assim como 

agregar conhecimento e formas de levar a diabetes no dia a dia. Diante a pandemia da covid-19 o 

contato com as fontes via ligação ampliou e a troca de saberes segue mesmo diante a um período tão 

difícil. 

 

REFERÊNCIAS: 

Sociedade Brasileira de Diabetes. O que é diabetes. Disponível em 

http:https://www.diabetes.org.br/publico/. Acesso em: 22 ago. 2020.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

CEPAVI: INTERVINDO NA PERPETUAÇÃO TRANSGERACIONAL 

DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cassieli Carteri Schneider; 

COAUTORES: Elisa Barbosa da Costa; Pietra Marin Donida; Milena Grando Martins; Raquel Portela 
Barboza; Ana Cristina Soares Nicolodi; Valeria Marcon Astolfi; 

ORIENTADOR: Ciomara Benincá; Suraia Ambrós; 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento em Situações de Violência – CEPAVI é um projeto 

de extensão focado na prevenção e tratamento da violência sob a responsabilidade de professores e 

acadêmicos da Psicologia. Atende à demanda pública de ensino, saúde, assistência social e justiça, 

envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, a fim de fomentar a reflexão sobre violência. Este 

trabalho busca debater o tema da violência à mulher, explanando sobre os pressupostos teóricos acerca 

do assunto e associando à experiência da implantação de um acompanhamento psicológico as mesmas, 

que vem triadas pela DEAM (delegacia da mulher). Sabe-se que a violência sofrida pode deixar inúmeras 

marcas físicas e consequências psicológicas às mulheres agredidas, é um fator de risco à saúde mental, 

já que deixa suas vítimas altamente suscetíveis psiquicamente, ocasionando alterações na qualidade de 

vida e no desenvolvimento de comportamentos de risco (ZANCAN, WASSERMANN, LIMA, 2013). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Baseadas na grave situação da violência doméstica, cujos riscos à mulher se propagam a ela, por vezes 

inviabilizando sua vida e aos demais membros da família, o CEPAVI, através de suas alunas 

extensionistas, tem proposto um acompanhamento psicológico às mulheres Vítimas de violência que 

buscam a DEAM para fazer o boletim de ocorrência. A atividade é oferecida pela Assistente social que 

faz a triagem e o agendamento. As mulheres são recebidas nas dependências do CEPAVI, acolhidas pela 
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secretária extensionista, que agenda os horários para uma das alunas do curso de Psicologia que faz 

parte da equipe deste projeto de Extensão. São combinados os encontros, num total de seis, semanais, 

com duração de quarenta e cinco minutos cada,  podendo ser estendidos em caso de necessidade ou 

encaminhados para a Clínica escola da Curso de Psicologia se percebida demanda de continuidade. Os 

casos são avaliados e acompanhados em supervisão semanal pelas professoras que compõe o quadro 

do CEPAVI.  Um relatório final, acerca de cada mulher atendida é fornecido à DEAM. Na experiência de 

implantação do atendimento às mulheres encaminhadas pela DEAM, identificou-se nas falas das vítimas 

da violência, que estas, denunciam e as tentativas de rompimento com as situações de abuso, 

geralmente procederam de longa data em suas vidas, já tendo se iniciado em tempos remotos, desde 

suas infâncias. Algumas viveram em lares nos quais a violência fazia parte da cena cotidiana, sendo elas 

mesmas agredidas, ou assistindo suas mães/irmãs/avós, submeterem-se a uma trajetória 

transgeracional de violência doméstica. A intervenção da Extensão pode estruturar e ofertar, um 

contexto de apoio e de resgate dos direitos humanos e dos recursos emocionais das mulheres vítimas 

de violência para que possam se posicionar de forma corajosa e potente diante deste drama e assim, 

finalmente, interromper o circuito transgeracional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A incidência da violência à mulher perpassa todo o tecido social, dificultando o acolhimento e amparo. 

Determinados fatores auxiliam, enquanto outros obstaculizam os processos de revelação da agressão, 

a submissão e a permanência de mulheres e crianças nestas situações. Fatores auxiliam o rompimento 

do silêncio imposto devido a isto, o apoio legal da DEAM, e o emocional do CEPAVI, são exemplos.   

 

REFERÊNCIAS: 

ZANCAN, Natália; WASSERMAN, Virgínia; LIMA, Gabriela Q. A violência doméstica a partir do discurso 

de mulheres agredidas. Porto Alegre, 2013. Disponível em: Acesso em 18 set. 2019. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: ASPECTOS RELACIONADOS 

À APLICABILIDADE E EFETIVIDADE NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Dalana Bortoloso  

COAUTORES: Diana Casarin Zanatta 

ORIENTADOR: Diana Casarin Zanatta 

UNIVERSIDADE: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de 

Erechim - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

A lei 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, promoveu diversas alterações legislativas no 

processo penal brasileiro, dentre outras, houve a modificação da forma de produção de provas, criando-

se a cadeia de custódia da prova. Este procedimento já havia regulamentação pela Portaria nº 82 da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP,  de 16 de julho de 2014, porém, com a referida lei, 

foi incluído no Código de Processo Penal de forma explícita, uma vez que implicitamente já se previam 

procedimentos para preservação das provas. As alterações buscam  a preservação das provas, 

principalmente da prova pericial, sendo que a portaria serviu de molde para a confecção dos artigos 

uma vez que estabelecem procedimentos a serem observados. A pesquisa se dá por ser um novo 

mecanismo, que deve ser relatado diante da importância das provas no processo criminal. Objetiva-se 

estabelecer uma discussão dos impactos causados pela implementação da cadeia de custódia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Sabe-se que as provas são essenciais no processo penal, bem como a observância aos princípios 

constitucionais quando de sua produção,  visto que o artigo 155 do Código de Processo Penal pressupõe 

o sistema de livre convicção das provas. (CAPEZ, 2016). A cadeia de custódia busca justamente assegurar 
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a autenticidade, sobressaindo-se ao plano da existência e validade da prova, chegando-se à valoração, 

ou seja, a fonte da prova. 

 Busca-se a confiabilidade de que o elemento periciado é o mesmo coletado no local do crime, 

preservado e arquivado para garantia até o final do processo, ou seja, na fonte da prova (LIMA, 220 p. 

717). Para isso a Lei 13.964/2019, criou o artigo 158-A do Código de Processo Penal, que traz o conceito 

da cadeia de custódia sendo “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e 

documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais de crimes, para rastrear sua posse 

e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (BRASIL,2019). Os artigos seguintes, quais 

sejam, 158 - B, 158 - C, 158 - D, 158 - E, e 158 - F, dispõem de forma detalhada o procedimento a ser 

seguido para bem conservar a prova, pois geralmente trata-se de prova irreproduzível, por isso da 

relavância da aplicablidade da cadeia de custódia.  

Diante disso, foi criada a chamada Central de Custódia, que deve ser implementada nos institutos de 

criminalística para que sejam guardados os vestígios de forma organizada. Todavia, para isso é 

necessário o total apoio estatal, visto que os órgãos não possuem qualquer estrutura, sejam de 

funcionários especilizados, bem como auxiliares e responsáveis pela guarda ou ainda local correto para 

a conservação com segurança dos vestígios, e, para desempenhar a função da central de custódia em 

curto espaço de tempo, de forma que produza os efeitos desejados. (CUNHA, 2020 p. 198) 

Consequentemente, a inobeservância dos procedimentos obrigatórios fazem com que está se torne 

objeto de discussão, o que desencadeou a chamada quebra da cadeia de custódia, ou seja, discussões 

sobre a inadminssibilidade da prova. Tais fatos, muitas vezes, acabam por dominar o andamento 

processual esquecendo-se do fato em si, e debatendo-se a valoração da prova. Quanto á isso, entende-

se pela proporcionalidade, observando-se cada caso específico para que se observe as consequências 

geradas. (LIMA, 2020, p. 720). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos estudos, viu-se que a grande dificuldade da cadeia de custódia é a possibilidade de sua 

aplicação, que depende demasiadamente de providências estatais, inclusive pela demanda apresentada 

e, estrutura necessária, à exemplo das centrais de custódia. Sobretudo, referidos aspectos afetam a 

legitimidade do processo judicial e a verossimilhança das provas no processo penal.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 19 ago. 2020. 

BRASIL, SENASP. Portaria nº 82 de 16 de julho de 2014.Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Disponível em: < http://www.lex.com.br/legis_25740023_portaria_n_82_de_16_de_julho_de_2014>. 

Acesso em: 26 ago. 2020 
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BRASIL, Lei nº 13.964/2019 de 24 de dezembro de 2019. Diário Oficial da União. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm>. Acesso em: 26 ago. 

2020. 

CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e 

LEP, Salvador: JusPodvim, 2020, p. 167 - 198. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TOMBAMENTO: ASPECTOS RELACIONADOS À INTERVENÇÃO 

NO DIREITO DE PROPRIEDADE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Dalana Bortoloso  

COAUTORES: Simone Gasperin de Albuquerque 

ORIENTADOR: Simone Gasperin de Albuquerque 

UNIVERSIDADE: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Campus de 

Erechim - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

O direito assegura o uso, o gozo e disposição, por parte do proprietário, da  propriedade privada. Porém, 

gera ao proprietário os deveres inerentes a função social, tendo em vista a supremacia do interesse 

público, é um direito subjetivo. Muitas vezes, é necessária a intervenção do Estado na propriedade 

privada sendo uma das formas o tombamento. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o 

método indutivo através de um procedimento de pesquisa bibliográfica. A pesquisa justifica-se pelo fato 

de ser um instituto não muito conhecido, especicialmente na contemporaneidade. Deve-se observar a 

importância do tombamento do patrimônio histórico e cultural uma vez que, se não for devidamente 

preservado, poderá se deteriorar, por diversos fatores, privando as gerações futuras do acesso as 

memórias e a história do país, podendo afetar diversas áreas do conhecimento e, não menos da 

economia local, através da exploração do turismo. Destaca-se que o tombamento reflete na imagem 

das cidades.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O tombamento é uma das formas de proteção do patrimônio histórico e cultural que se efetiva por meio 

da inscrição (registro) no chamado Livro Tombo. Trata-se de um procedimento administrativo efetivado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão que procede a referida 

inscrição, que ao final torna o bem um patrimônio histórico. Sendo o patrimônio um bem imóvel, para 

torná o ato de tombamento definitivo, deverá ser feita a averbação na matrícula do respectivo imóvel 
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junto ao Registro de Imóveis competente. Todavia, o tombamento não impede o uso do bem, apenas 

prescreve a preservação de suas características originais. O ato pode ser individual, isto é, para somente 

um imóvel, ou ser conjunto, podendo se realizar o tombamento de núcleos históricos, por exemplo 

abranger uma rua, um bairro, e dessa forma tornar inclusive a paisagem parte da preservação (KALB; 

FLORES, p. 201-203). 

No âmbito do direito real, o tombamento é uma forma de restrição da propriedade privada, por meio 

de intervenção estatal, objetivando a preservação da memória nacional. Isso se dá com respaldo no 

artigo 216, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que tanto as unidades federativas, como 

os municípios, Distrito Federal e a União têm competência para tombar um patrimônio. Inclusive, o 

mesmo patrimônio pode ser tombado por mais de um ente federado. Essa restrição, de regra, não gera 

indenização ao proprietário, que poderá seguir utilizando o bem, porém, preservando as suas 

características originais. É indenizável a restrição imposta ao proprietário, se comprovado por este que 

houve prejuízo para essa manutenção, ou conservação do bem. Não sendo comprovado, poderia ser o 

caso de enriquecimento sem causa (AGU, 2018). 

Ressalta-se que pode ocorrer o tombamento de forma voluntária, isto é, quando o proprietário solicita 

ao Poder Público o tombamento de um bem de sua propriedade e este o faz. A forma compulsória, ou 

ex officio, se dá quando o Poder Público tomba o bem independentemente da vontade do seu 

proprietário. Salienta-se que  um bem público também pode ser tombado, desde que por outro ente 

público, de ofício. (AGU, 2018). 

Importa lembrar que o tombamento possui regulamentação por meio do Decreto-Lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937, que dispõe quanto ao procedimento que deve ser seguido para tombar um bem, 

seus efeitos e os bens suscetíveis a este instituto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deste modo, a preservação das memórias de um local está diretamente ligada à sua conservação. 

Portanto, tombar um bem é a melhor garantia de que este será preservado e disponível para que seja 

desfrutado também pelas gerações futuras. Vale lembrar ainda, que a importância da preservação não 

é ônus exclusivo do Poder Público, devendo partir da sociedade em geral, e dos indivíduos o cuidado 

com a preservação da história, sendo o tombamento um dos instrumentos.  

 

REFERÊNCIAS: 

 AGU Explica – Tombamento. 2018. (2m37s). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=smK81CWr8-I&feature=youtu.be>. Acesso em 29. Ago. 2020. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 

1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 29 ago. 2020.  
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BRASIL. Decreto – lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>. Acesso em: 29 ago. 2020. 

KKALB;FLORES. CH; M B R. Tombamento, Inventário e Registro. Revista Vianna Sapiens. V.8, n.1. Juiz de 

Fora. Jan/Jun 2017. Disponível em:< https://www.viannasapiens.com.br/revista/article/view/221/204. 

Acesso em: 29 ago. 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS DA CIDADE DE 

PASSO FUNDO/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniela Panhossatt.       

COAUTORES: Marcos Antônio Leite Frandoloso e Simone Pancotte Taborda.      

ORIENTADOR: Carla Portal Vasconcellos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.      

 

INTRODUÇÃO: 

"Vazios urbanos são espaços não construídos, caracterizados como remanescentes urbanos e áreas 

ociosas" (CANÇADO; TANURE, 2009, p. 2). No ano de 2016, o projeto de extensão Beira-Trilhos da 

Universidade de Passo Fundo em parceria com a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo 

(CDHPF), iniciou o mapeamento dos vazios urbanos da cidade. Para a identificação destes vazios 

urbanos foram utilizados mapas urbanísticos, fichas cadastrais e imagens do Google Earth, onde foi 

possível analizar as características físicas e a localização das áreas ociosas da cidade de Passo Fundo. 

Atualmente o projeto tem por objetivo analisar e fazer a atualização das fichas cadastrais destes 

espaços, relatando quaisquer alterações e também promover discussões acerca da necessidade de 

intervenções urbanísticas em prol das famílias que vivem em situação de emergência junto aos trilhos 

da ferrovia que cruza a cidade.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo Jardim (2012, p.38), os vazios urbanos são áreas ociosas, dotadas de infraestrutura, dentro do 

perímetro urbano e não-edificadas, livres em sua totalidade, que prejudicam o desenvolvimento pleno 

da cidade, tornando-a espraiada e difusa, afastando as comunidades para a periferia e não otimizando 

a infraestrutura urbana instalada, custos desnecessários, que poderiam ser melhor aproveitados em 

uma cidade mais compacta, com melhor distribuição do espaço e da infraestrutura, potencializando os 

recursos públicos aplicados. 
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Ainda Jardim (2012, p.12) diz que, as antigas infraestruturas e seus vazios, impactam negativamente 

sobre o desenvolvimento dos eixos urbanos. Grande parte dos vazios urbanos identificados localizam-

se em áreas extremas do meio urbano e próximas a beira-trilhos. A expansão urbana faz com que os 

lotes afastados do centro sejam desvalorizados criando assim espaços ociosos, devido a carência de 

infraestrutura básica.  

Os critérios para análise dos vazios urbanos foram as áreas internas ao perímetro urbano de Passo 

Fundo; as glebas livres em sua totalidade, ou seja, espaços sem quaisquer edificações, habitações ou 

cultivo; o acesso a saneamento básico e com área superior a 5000 metros quadrados. 

O primeiro levantamento realizado, apontou 124 vazios urbanos maiores que cinco mil metros 

quadrados, sendo 93 edificáveis, ou seja, que não pertencem a zonas de proteção permanente ou de 

recursos hídricos, ou que passassem por rios/sangas. No total são mais de 730 ha vazios, e dos quais 

cerca de 139 ha são edificáveis. 

A partir dessa análise foi elaborada uma ficha contendo informações básicas para a identificação dessas 

glebas, como: setor urbano, setor fiscal e número de quadra, endereço, tamanho aproximado, se este 

vazio fica próximo a unidades básicas de saúde e ensino, a ferrovia, ou se pertence a regiões de proteção 

permanente ou recursos hídricos, se a área possui calçada, muro, se está limpo ou sujo e se está 

urbanizado (abastecido por energia elétrica, saneamento básico, asfalto/calçamento), seguido de uma 

imagem aérea da gleba, de uma imagem cedida pelo site da prefeitura demonstrando o loteamento da 

quadra, e duas imagens em forma de mapa para demonstrar as ofertas de estabelecimento de saúde e 

ensino na cidade. 

Os maiores vazios urbanos identificados dentro do perímetro urbano da cidade de Passo Fundo 

localizam-se nos Bairros Santa Marta, Integração e Petrópolis. Alguns destes espaços apresentam 

características residenciais e também abrangem parte industrial, o que dificulta a inserção de moradias 

próximas devido a poluição sonora. 

Em abril de 2019 foi constatada a alteração de um vazio localizado no Bairro Santa Marta, entre a 

avenida Perimetral Sul e rua Domingo Gomes, o qual apresenta a insersão da Subestação Passo Fundo 

3 - RGE, onde antes era um grande espaço ocioso, Passando a ser contabilizado 123 vazios urbanos.  

Ainda, há outros vazios que tiveram redução da metragem quadrada em função de novas construções. 

    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao mapear os vazios urbanos da cidade de Passo fundo, foi possivel verificar que estes espaços se fazem 

presente devido a precariedade da configuração espacial da cidade, onde serviços públicos são 

distribuidos próximos ao centro e áreas extremas são carentes de infraestrutura básica. O projeto de 

extensão Beira-Trilhos segue mapeando as características físicas e atualizando informações destes 

espaços ociosos presente na cidade, observando também a necessidade de intervenções 

urbanísticas.      
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REFERÊNCIAS: 

CANÇADO, Wellington. TANURE, Jorge. Vazios Urbanos. Novas teorias, 2009. Disponível em: 

<http://novasteorias.blogspot.com.br/2009/03/vazios-urbanos_04.html>. Acesso em: 28 mai 2019. 

JARDIM, R. M.; Revitalização de espaços ociosos como estratégia para a sustentabilidade ambiental: o 

caso do High Line Park no contexto do PlaNYC. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana e 

Ambiental) - Programa de Pós- graduação em Engenharia Urbana e Ambiental, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            ( x ) Relato de Caso 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM PASSO 

FUNDO - RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniela Panhossatt.       

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maurício Lago Magro. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.      

 

INTRODUÇÃO: 

 O presente resumo apresentará de forma sucinta a proposta de um Trabalho Final de Graduação do 

curso de Arquitetura e Urbanismo, o qual foi desenvolvido com base no tema: Conjunto Habitacional 

de Interesse Social, em Passo Fundo - RS. O foco do tema é propor moradia adequada para 250 famílias 

de baixa renda, que hoje residem em locais urbanísticamente e socialmente segregados, com pouca 

infraestrutura, saneamento básico, e com conflitos jurídicos e sociais. Levando em conta que o direito 

humano à moradia adequada é um direito fundamental social, e que vem sendo negligenciado à uma 

grande parte da população em função da vulnerabilidade sócioeconômica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Gelpi; Kalil refere-se à cidade como “o espaço construído pelo homem que reflete o modo de vida, a 

cultura, a produção e as relações sociais de uma sociedade, em um determinado período de tempo'' 

(GELPI; KALIL, 2016, p. 38), ou seja, não é simplesmente “uma soma de casas, canos e vias” (ROLNIK, 

2017, p. 141).  Em Passo Fundo estima-se que há mais de 50 ocupações irregulares, sendo 30 situadas 

em Áreas de Preservação Ambiental - APP; A maior ocupação com mais de 1.500 famílias fica localizada 

junto a linha férrea que corta a cidade. Estudos apontam que o déficit chega à cerca 10.000 residências 

para atender a demanda da população que vive em áreas irregulares e em condições inadequadas. 

Em função dessa realidade, a intervenção baseou-se na elaboração de um conjunto habitacional de 

interesse social na cidade de Passo Fundo, implantado na Zona de Ocupação Extensiva - ZE, em um vazio 

urbano com mais de 5 hectares, no bairro Boqueirão. Com infraestrutura urbana que atende as 

necessidades da população e fica próximo da Avenida Brasil Oeste, principal via da cidade; podendo 

atender 250 famílias que residem em ocupações e também as que estão na lista de espera da Prefeitura 
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Municipal por uma moradia, para assim proporcionar uma melhor qualidade de vida com condições 

adequadas de habitabilidade para todos os moradores. 

As unidades habitacionais (residências e apartamentos) de 2 e 3 dormitórios possuem uma metragem 

de acordo com a NBR 15.575 que trata do desempenho de edificações habitacionais de modo a ficar 

confortável o espaço e a área de circulação com todos os móveis. O sistema construtivo com paredes 

concretadas em obra e lajes pré-moldadas inova em relação às construções convencionais, pois reduz 

o disperdício, acelera o prazo construtivo e resulta em uma edificação com melhor qualidade 

construtiva. Utiliza boa orientação solar permitindo a iluminação e ventilação natural, possui painéis 

solares para o aquecimento da água, que contribuem para a redução de gastos, caixas d´ água 

individuais nas residências e cisternas para armazenamento de água da chuva. 

O conjunto ainda possui espaços de lazer e entretenimento para os moradores, como quadra de 

esportes, salão de festas com churrasqueiras, horta e pomar comunitário, e áreas de convivência. Na 

parte mais alta do terreno foi possível a locação de dois equipamentos urbanos: uma Unidade Básica de 

Saúde - UBS, e de uma Escola de Educação Infantil, com capacidade para atender os moradores do 

conjunto e também do entorno. 

Segundo Kalil (2005, p.15) “Cidadania pressupõe direitos humanos. Cidadania pressupõe usufruir ao 

máximo dos benefícios da convivência humana em sociedade. Cidadania tem a ver com cidade. Com a 

cidade que queremos para viver com cidadania plena. Com a cidade que seja acessível a todos e que 

ofereça as condições mínimas de vida para todos os seus habitantes, pois habitantes são chamados os 

que habitam na cidade".  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse trabalho demonstra o desejo de ver novas construções para a população de baixa renda, em uma 

localização central, quebrando o estigma de quê por ser conjunto habitacional deve ficar afastado dos 

principais bairros, com toda infraestrutura que é necessária para garantir o bem estar e a segurança de 

cada indíviduo.  

 

REFERÊNCIAS: 

GELPI, Adriana; KALIL, Rosa Maria Locatelli. A cidade comentada: expressões urbanas e glossário em 

urbanismo. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2016.   

ROLNIK, Raquel. Territórios em conflito: São Paulo: espaço, história e política. São Paulo: Editora Três 

Estrelas, 2017. 

KALIL, Rosa Maria Locatelli. Prefácio . In: COLET, Jussara; SILVA, Gilnei José Oliveira da. Direito humano 

à moradia adequada desvelando o beira trilhos: situações e perspectivas. 1ª .ed. Passo Fundo: IFIBE, 

2005. p. 15.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS IMPLICAÇÕES DA COVID-19 À EQUIDADE DAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Diego de Moraes Fragoso  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Vanderlise Wentz Baú 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho busca explanar, em um primeiro momento, aquilo que é legalmente garantido aos 

consumidores para, em um segundo momento, demonstrar o risco trazido pelo cenário incerto 

ocasionado pelo desenvolvimento da crise pandêmica às garantias postas a uma equidade material no 

âmbito das relações de consumo. Isso buscando, por fim, demonstrar o necessário papel do Estado 

nessa garantia. Dito isso, salienta-se que o método utilizado para este trabalho fora o de abordagem 

dedutiva e de procedimento bibliográfico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Compreendendo o desequilíbrio que há entre consumidores e fornecedores, a constituinte previu 

disposições a fim de realizar uma igualdade material entre ambos. Nesse sentido, apresenta-se o 

disposto no art. 5º, inc. XXXII da Constituição Federal, que diz que o Estado deve promover na forma da 

lei a proteção aos consumidores. Além disso, o art. 170 da carta dispõe que a ordem econômica se 

baseia na livre iniciativa, sendo a defesa do consumidor princípio dessa mesma ordem econômica (inciso 

V). Outrossim, o art. 48 do ADCT positivou a necessidade do desenvolvimento de um Código de Defesa 

do Consumidor (Brasil, 1988). 

Nesse diapasão, o direito do consumidor, buscando efetuar a tutela de uma necessidade humana a 

partir do reequilíbrio de uma relação desigual, não trata de um princípio que desequilibre a noção de 

igualdade jurídica; mas sim, em vista do quão vaga é a ideia de igualdade, estabelece uma preferência 
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aos interesses dos consumidores, objetivando uma equidade factual (material), portanto. (Miragem, 

2016, p. 64). 

Tendo em vista essa problemática, ressalta-se que a Organização Internacional do Trabalho declarou 

que a pandemia da Covid-19 pode aumentar o desemprego em âmbito global para cerca de 25 milhões 

pessoas, como também se estima que entre 8,8 e 35 milhões a mais de pessoas estarão trabalhando na 

pobreza em todo o mundo, em comparação com a estimativa original para este ano (2020).  

Esse cenário de crise e incerteza poderá abrir as portas a uma flexibilização daquilo que, como 

demonstrado, fora conquistado pelos consumidores. Ou seja, cabe colocar em evidência a possibilidade 

de o princípio fundamental da defesa do consumidor, bem como das outras previsões que os auxiliam 

serem colocados de lado.  

Na linha dessa problemática, tem-se como reflexo do desenvolvimento da pandemia um aumento 

exacerbado de preços. Isso porque, por exemplo, a incerteza gerada às pessoas fez com que passassem 

a realizar compras de produtos (em geral de maior necessidade como alimentos e produtos de higiene) 

em uma escala imprevisível. Além de que, apesar de os estoques de grãos estarem cheios, a resposta 

ao vírus dificulta o seu transporte, fazendo também com que os preços se impulsionem (de Sousa; 

Olurounbi; Parija, 2020).   

Dito isso, fica evidente que, por mais que os fornecedores gozem de autonomia para alterar os preços 

dos produtos (o que atende ao princípio fundamental da livre concorrência posto no inciso IV do art. 

170 da CF), urge uma análise material das possíveis discrepâncias ocasionadas pela situação caótica do 

mercado às relações de consumo. Daí ressaltando a atuação do projeto de extensão Balcão do 

Consumidor como um importante agente da tutela consumerista, visto que cotidianamente atua frente 

às requisições dos consumidores, correspondendo à necessidade de análise fática e mutativa dos novos 

desafios postos à equidade nas relações de consumo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Abstrai-se que, sendo a vulnerabilidade dos consumidores inerente às relações de consumo, apenas a 

atuação do mercado não possibilitaria uma igualdade factual no âmbito das trocas.  Desse modo, a 

COVID-19 atuou  demonstrando que faz-se necessária a atuação do Estado e demais órgãos e projetos 

à garantia de uma equidade material nas relações de consumo. Isto é, o vírus em roga salientou a 

importância de uma atuação positiva à garantia de uma equidade material entre consumidores e 

fornecedores. 

 

REFERÊNCIAS: 

Miragem, B. & Marques, C. L. Direito do consumidor. São Paulo: Editora Revista dos tribunais.  

Agníeszka; Olurounbi; Parija. Preços dos alimentos sobem sob efeito da pandemia. UOL,  6 abr. 2020. 

Disponível: <https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/04/06/precos-de-alimentos-

basicos-sobem-sob-efeito-de-pandemia.htm>. Acesso: 23 ago. 2020. 
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OIT. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-- 

dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf>. Acesso: 23 ago. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 COMPLICAÇÕES POSTAS À VULNERABILIDADE DE 

REFUGIADOS E MIGRANTES FACE À CRISE PANDÊMICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Diego de Moraes Fragoso  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patricia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

 O crescimento da pandemia ocasionada pela COVID-19 delineou inúmeras questões presentes no meio 

social. De uma perspectiva ampla, tem-se as consequências de um mundo desigual em um cenário de 

crise global, em uma perspectiva menor, há as consequências do evento em vista dos refugiados e 

migrantes, uma vez que já há muito constituem núcleo vítima de complicações latentes. Tendo isso em 

vista, o presente trabalho buscou, em um primeiro momento, expor aquilo que por eles fora 

conquistado para depois tratar das possíveis implicações do atual cenário à sua realidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O termo ‘’refugiado’’ é objeto de ampla discussão, sendo que de maneira geral a definição adotada é a 

estabelecida pela Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 (art. 1º, 

§1º, ‘’c’’) e seu protocolo de 1967 (art. 1º, §2º). Tais dizem que o refugiado é uma pessoa que por 

determinados motivos (raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política) não se encontra 

no país de sua nacionalidade. Ou, em caso de não ter nacionalidade, encontra-se fora do país de 

residência habitual e que pelas razões supracitadas não aceita regressar. (Agência da ONU para 

refugiados, 1951). 

Quanto ao migrante, diferentemente do refugiado, trata-se de alguém que deixa seu país não por 

fundado temor de morte ou perseguição, mas por motivo mais amplo, por exemplo, uma busca de 

melhores qualidades de vida (Edwards, 2015). Essa distinção é importante porque ambos regem-se por 

normas diferentes, apesar de se assemelharem quanto à situação de fragilidade.  
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Em suma, a busca de uma maior proteção aos refugiados e migrantes constitui uma luta complexa, 

sendo que há como ser facilmente desestabilizada por diversos eventos – sejam eles ordinários ou 

extraordinários – que ocorram no cenário regional ou internacional. Assim, compreender os desafios 

trazidos pela presente pandemia da COVID-19 à sua já presente vulnerabilidade é essencial. 

Nesse diapasão, cabe ressaltar que criaram-se inúmeras estratégias de combate à pandemia. Contudo, 

é importante perceber que esse acontecimento pode colocá-los em um maior patamar de perigo. Diante 

disso, garantir uma assistência equitativa entre cidadãos, migrantes e refugiados é de importância 

extrema.  

Outrossim, ao compreender essa problemática, o ACNUR publicou um documento ressaltando a 

necessidade de ser garantido o direito de refúgio, conciliando-o com os atuais desafios enfrentados pela 

saúde pública. Isto é, expôs que há a possibilidade de se trabalhar com ambas as crises – uma 

pandêmica, outra de refugiados – sem deixar nenhuma de lado, pois, afinal, ambas as duas são questões 

humanitárias. (United Nations High Comissioner for Refugees, 2020).  

Dessa forma, não assiste razão, por exemplo, à ideia de restrição à entrada de solicitantes de refúgio 

por conta da COVID-19, bem como de priorizar cidadãos natos em virtude de tais vulneráveis quando 

em atendimentos sejam de saúde ou outras questões comuns do cotidiano. 

Dito isso, salienta-se que o método utilizado para este trabalho fora o de abordagem dedutiva e de 

procedimento bibliógráfico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Compreende-se que o atual cenário implica em uma possibilidade de flexibilização de direitos 

concebidos aos migrantes e refugiados. Tendo isso em vista, deve-se se ater, portanto, não apenas à 

manutenção dos direitos concebidos a esses indivíduos, mas à efetivação de tais dada a dada a sua 

importância em um cenário que demanda grande cooperação internacional.   

 

REFERÊNCIAS: 

Agência da ONU para refugiados. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 28 de julho de 
1951. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_do
s_Refugiados.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.  

Adrian, Edwards. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. ACNUR, 01 out. 
2015. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-
incentiva-a-usar-o-termo-correto/> Acesso em: 15 jul. 2020. 

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Covid-19 Crisis: Key Protection Messages (31 
march 2020). Genebra, 1 abr. de 2020. Disponível em: 
<https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75555>. Acesso em: 15 jul. 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS REALIZADOS PELO 

PROGRAMA DE EXTENSÃO BALCÃO DO CONSUMIDOR DE 

CASCA DURANTE A PANDEMIA: UMA FORMA DE 

CONCRETIZAR A EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E 

PROMOVER CIDADANIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Dioni Peretti Comin.  

COAUTORES: Louís Balbinote Girelli. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as diretrizes da educação para o consumo estabelecidas 

no artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de um relevante 

instrumento para a promoção de cidadania, haja vista que conscientiza os consumidores acerca de seus 

direitos e obrigações no mercado de consumo. Objetiva-se compreender a relevância dos projetos 

realizados pelo Balcão do Consumidor de Casca durante o período da pandemia de Covid-19, como 

forma de concretizar este desiderato. Justifica-se a importância deste estudo, tendo em vista que o 

exercício da cidadania e consequente respeito à dignidade dos consumidores ocorre por meio de sua 

inclusão social, que por sua vez, se efetiva pela promoção da educação para o consumo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O direito à educação encontra-se positivado nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal (CF) e se 

constitui um direito de todos e dever do Estado. Ainda, a CF estabelece a colaboração da sociedade para 
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promover e incentivar o desenvolvimento da educação, tendo como objetivo central atingir o pleno 

desenvolvimento da pessoa. Logo, constitui um direito social que "tem assumido importância 

predominante para a concretização dos valores tutelados pela Constituição e, principalmente, para a 

construção de patamar mínimo de dignidade para os cidadãos" (MENDES, BRANCO, 2020, p. 729). 

Visando efetivar este mandamento constitucional, o Código de Defesa do Consumidor, adotou a 

educação para o consumo como um de seus direitos básicos, com intuito de aumentar o conhecimento 

e o nível de informação dos consumidores, para que, ao participarem de relações de consumo, consigam 

manifestar sua vontade de maneira, formal e materialmente, livre, e de forma esclarecida e consciente. 

Só assim, poderá escolher o produto ou serviço que melhor atenda suas necessidades. Ademais, tal 

direito envolve dois aspectos: o formal, que consiste na educação para o consumo inserida nos 

currículos escolares, desde o ensino fundamental até o superior, e o informal, que se desenvolve através 

de mídias de comunicação social ou institucional, bem como pelas entidades de proteção e defesa do 

consumidor, as quais desenvolvem materiais contendo orientações, informações e esclarecimentos 

sobre os direitos dos consumidores (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 110).  

Para tanto, destaca-se a atuação do Balcão do Consumidor de Casca que se constitui em um programa 

de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, em parceria com o Ministério 

Público estadual e o Município de Casca, e tem como objetivos centrais mediar relações de consumo 

conflituosas e promover a educação para o consumo. Dessa forma, desenvolve vários projetos 

abordando os direitos e deveres dos consumidores e fornecedores ao participarem de relações 

consumeristas.  

Durante o período de pandemia e consequente isolamento social, o Balcão do Consumidor de Casca, 

seguiu com seu desiderato de promover educação para o consumo e cidadania. Para tanto, foram 

realizados vários projetos virtuais, publicados nas redes sociais do órgão, destacando-se dois deles: uma 

exposição intitulada "A história do telefone e os direitos do consumidor"; e uma série de dicas 

abordando as alterações no direito do consumidor decorrentes das Medidas Provisórias editadas para 

regulamentar determinadas relações de consumo.  

A exposição atingiu um público de 662 pessoas, já as dicas de consumo contaram com 6319 

visualizações, totalizando um público de 6981 participantes. Importante ressaltar que os projetos 

correspondentes a estes, quando efetuados de forma presencial, alcançam um público máximo de 2000 

participantes. Com base nisso, percebe-se a importante contribuição do órgão na promoção de 

educação para o consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluindo, percebe-se a relevância da atuação do Balcão do Consumidor de Casca ao desenvolver 

atividades voltadas à educação para o consumo. Destaca-se que durante o período de isolamento social 

o órgão adequou suas atividades para a modalidade virtual, fato que resultou em um alcance de público 

ainda maior do que aquele atingido na realização de atividades presenciais, promovendo, dessa forma, 

a inserção social dos consumidores e concretizando seu objetivo de promover cidadania. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O ACESSO DOS CONSUMIDORES AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E A EFETIVAÇÃO DA 

TUTELA DAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edgar Luiz Boeira.  

COAUTORES: Tálison Battistela Tonial. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar as dificuldades enfrentadas pelos consumidores no que se refere ao 

acesso aos órgãos de proteção e aos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) das empresas 

durante a situação de pandemia da COVID-19. Justifica-se a relevância da pesquisa uma vez que a defesa 

do consumidor revela-se um direito fundamental, insculpido no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Dessa forma, objetiva-se traçar uma comparação entre os números 

de reclamações efetuadas no Balcão do Consumidor de Casca durante a pandemia com as estatísticas 

dos anos anteriores, a fim de verificar se os consumidores estão passando por dificuldades no acesso 

aos seus direitos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Política Nacional das Relações de Consumo, instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, adotou 

como diretriz básica a proteção do consumidor, impondo, aos fornecedores, a obrigação de atender às 

necessidades daquele, devendo atuar de modo que garanta a qualidade de vida, a saúde e a dignidade 

dos consumidores, sem olvidar o dever de criar mecanismos adequados e efetivos para a solução dos 

conflitos nas relações de consumo (art. 4º). Outro pilar da defesa do consumidor é a promoção da 

"educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com 

vistas à melhoria do mercado de consumo" (art. 4º, inc. IV). 
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Porém, indiscutivelmente, a pandemia da COVID-19 tem causado sérios problemas aos consumidores, 

em razão das determinações de isolamento social, as quais tem estagnado a atividade de muitas 

empresas. Tal situação vem gerando transtornos aos consumidores, tais como atrasos nas entregas de 

produtos, contratempos nas soluções de problemas e muitas dificuldades no acesso aos órgãos de 

proteção do consumidor (PINTO, 2020).  

Nesse sentido, destaca-se, por exemplo, a situação vivenciada pelo Balcão do Consumidor de Casca, no 

qual os números de reclamações efetivamente abertas diminuiram nesse período de isolamento social, 

sendo que, no período de março a julho de 2019, foram realizadas 54 reclamações, enquanto que no 

mesmo período, no ano de 2020, restaram abertas apenas 26. 

Com base nisso, é possível verificar que a complexidade dos meios virtuais que atinge muitos 

consumidores, de parcos conhecimentos ou carentes de recursos tecnológicos, causa dificuldades e 

obstaculiza o acesso dos consumidores aos órgãos de proteção que laboram de forma remota nesta 

época, o que se evidencia na diminuição das reclamações concretizadas pelo Balcão do Consumidor na 

Pandemia da Covid-19. 

Diante disso, não é crível traçar interpretação diversa, no sentido de que a redução das reclamações 

abertas indica que as relações de consumo estão se concretizando de forma mais justa e adequada. É 

público e notório que a situação de pandemia vem acarretando intermináveis violações aos direitos do 

consumidor, parte vulnerável das relações consumeristas, que não consegue ter acesso ao SAC das 

empresas para resolver probelmas e postular seus direitos. 

Tal fato também transparece em uma pesquisa do Centro de Inteligência Padrão e da OnYou, que 

indicou que “cerca de 52% dos brasileiros perceberam uma piora no atendimento dos serviços de 

atendimento ao consumidor (SAC) durante a pandemia” (AMADO, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que os consumidores estão tendo percalços para buscar seus direitos nas vias 

administrativas em face da impossibilidade de realização de atendimentos de forma presencial, 

atingindo especialmente consumidores que não possuem recursos tecnológicos ou conhecimento para 

efetuar reclamações de forma virtual. Assim, destaca-se a importância da atuação do Balcão do 

Consumidor de Casca na conscientização dos consumidores acerca dos seus direitos, através da 

educação para o consumo. 

 

REFERÊNCIAS: 

PINTO, Cristiano Vieira Sobral. A prática abusiva das robochamadas e a perda do tempo livre do 

consumidor em tempos de pandemia. Migalhas, 27 maio 2020. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/327787/a-pratica-abusiva-das-robochamadas-e-a-perda-do-

tempo-livre-do-consumidor-em-tempos-de-pandemia. Acesso em: 05 ago. 2020; 
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AMADO, Guilherme. 52% DOS BRASILEIROS PERCEBERAM PIORA NO ATENDIMENTO DE SACS DURANTE 

A PANDEMIA. Editora Época. 2020. Disponível em: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/52-dos-

brasileiros-perceberam-piora-no-atendimento-de-sacs-durante-pandemia-1-24488049. Acesso em: 08 

ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

 (X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RESENHA CRÍTICA DO LIVRO "A UNIVERSIDADE NO SÉCULO 

XXI: PARA UMA REFORMA DEMOCRÁTICA E 

EMANCIPATÓRIA DA UNIVERSIDADE", DE BOAVENTURA DE 

SOUZA SANTOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Francisco Costa Beber Lemanski 

COAUTORES: Saulo Bueno de Azeredo 

ORIENTADOR: Regina Ampese 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O autor faz neste ensaio uma crítica sobre o sistema de ensino universitário e sobre os meios de acesso 

a este sistema e de subsistência do mesmo. O sistema universitário está em constante evolução, sendo 

no presente texto o principal ponto discutido as mudanças que o neoliberalismo forçou a ocorrer a 

partir da metade do século XX. A crítica que Boaventura faz ao processo de criação de imagem nacional 

e resgate de conhecimentos históricos para a construção da entidade Nação é tremendamente 

importante para o contexto político em que vivemos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em uma análise histórica, as adversidades que permeiam a universidade pública se agravaram na 

segunda metade do século passado onde, em diversos países, dentre eles o Brasil, prevaleceram 

sistemas de governo ditatoriais. Tendo em vista que essa instituição é dependente do Estado, sua 

autonomia foi restringida para eliminar o livre pensamento. Essa dependência financeira torna-se, nas 

palavras do autor, o "elo fraco" da universidade pública, visto que a sua existência está amparada nesse 

repasse. Assim, o nicho aberto pela falta de sustância dada meramente pelo ensino público abre portas 

à uma nova forma ensino: aquela que não depende do Estado. O ensino privado surge para suprir a falta 
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de estrutura das universidades públicas que, por falta de dinheiro, não consegue dar conta da demanda 

da sociedade. Apesar do ensino público ser um direito garantido na Constituição, em um pensamento 

pragmático sabe-se que a realidade em que vivemos é diferente. Em um país com proporções 

continentais como o nosso, muitos recursos seriam precisos para sustentar a demanda ao ensino 

superior, sendo, dessa forma, a universidade privada uma forma de nos aproximarmos da meta do 

conhecimento universal. Novas formas de aliviar o poder exclusivamente governamental sob o ensino 

superior são propostas, duas delas, das quais achamos que vale destaque: mercadorização da 

universidade e extensão comunitária. Boaventura define como mercadorização a indução da 

universidade pública a ultrapassar a crise financeira mediante a geração de receitas próprias, através 

de parcerias com o capital para transformar-se em empresa. Há de se concordar que a transformação 

de uma instituição milenar de ensino avançado em uma mera empresa é triste. A formação profissional 

e científica deve ser uma das áreas de maior valorização do Estado, porque é nas instituições de ensino 

que se discutem as principais áreas do saber científico, humanístico e artístico da nossa sociedade. 

Contudo, levantando a pauta da sociedade caótica e não idealizada que vivemos, permitir que as 

universidades gerem receita própria e teçam parcerias com organizações privadas é uma estratégia 

válida, desde que mantenham sua autonomia. Assegurar instituições dependendo apenas do repasse 

público limita sua expansão e a troca do saber, já que esse repasse nunca ocorre como deveria. A 

limitação do Estado como provedor está no simples fato de ele possuir só uma fonte de renda, por isso 

não deveríamos querer que uma instituição tão necessitada de recursos prenda-se a freios financeiros 

para continuar existindo - toda ajuda é válida. No sentido de democratizar a universidade privada, a 

extensão torna-se uma ferramenta essencial como objetivo promover o desenvolvimento social e levar 

aquilo que é produzido dentro das paredes das faculdades para o mundo que a permeia, não limitando 

seu conhecimento ao público nela inserido. Dessa forma, as instituições privadas podem expandir seu 

contato, abrangendo todas as camadas sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A predileção dada ao ensino público pelo autor, e a tese de que o mesmo deve ser feito pelo Estado, 

tem em vista de que é nela que são realizadas funções de interesse público e o aliado privado apenas 

polarizaria o acesso ao conhecimento. Porém, apesar de válido, o argumento não é preceito, já que a 

instituição privada não é inimiga, mas uma aliada ao ensino superior e à difusão do conhecimento. 

 

REFERÊNCIAS: 

- SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. 3a ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LEI 9.099/95: ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ATUAÇÃO 

FRENTE AO COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Bolzan Souza  

COAUTORES: Pedro Darif 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Programa de Extensão Balcão do Trabalhador 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante da crise do Coronavírus, que teve início em março deste ano, inúmeras mudanças legislativas se 

efetuaram, de modo a adaptar o funcionamento do Poder Judiciário em tempos de pandemia e 

distanciamento. Uma das leis que também sofreu mudanças foi a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 

9.099/95) que, embora seja regida pela informalidade e celeridade, também necessitou de adaptações 

para o funcionamento e atendimento à sociedade em pleno distanciamento e isolamento social. Desta 

forma, utilizando do método hipotético-dedutivo, bem como de dados e pesquisas, será efetuada uma 

reflexão mais profunda acerca do funcionamento do Poder Judiciário, mais precisamente dos Juizados 

Especiais, em meio à pandemia do COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia do Coronavírus trouxe inúmeras mudanças para toda a sociedade, que enfrenta desafios 

diários de adaptação, seja no âmbito do trabalho, da convivência social, da economia, da educação ou 

do comércio. Da mesma forma, o Poder Judiciário teve de encontrar soluções para o atendimento dos 

anseios da população, mesmo em meio à crise do COVID-19. Foi a partir disso que surgiram as primeiras 

modificações legislativas, permitindo a atuação à distância, de modo a continuar efetivando a justiça no 

meio social. A Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/95, dispõe sobre os regramentos de 

funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, regulando questões como as sessões de 

conciliação, o processo, o julgamento e a execução das ações submetidas aos Juizados (artigo 1º, Lei nº 

9.099/95). Os principais princípios seguidos pelos Juizados são o “da oralidade, simplicidade, 
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informalidade, economia processual e celeridade", de modo a buscar a efetivação da justiça de modo 

mais ágil e prático (artigo 2º, Lei nº 9.009/95). Assim, os Juizados Especiais julgam causas de menor 

complexidade, sendo que os Cíveis julgam causas cujo valor "não exceda quarenta vezes o salário 

mínimo" e os Criminais julgam causas de menor potencial ofensivo, sendo elas "as contravenções penais 

e os crimes que não tenham pena máxima superior a 2 anos" (artigos 3º e 61º, Lei nº 9.099/95). No 

entanto, para que fosse possível o enfrentamento à pandemia do COVID-19, foram necessários 

acréscimos na referida Lei, de modo a possibilitar o atendimento à sociedade, mesmo em meios 

remotos. Diante disso, os Juizados Especiais Cíveis passaram a comportar a realização de audiências de 

conciliação não presenciais, "mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão 

de sons e imagens em tempo real" (artigo 22, § 2º, Lei nº 9.009/95, incluído pela Lei n 13.994/20). 

Portanto, a partir da Lei nº 13.994/20, de 24 de abril de 2020, foi permitida a realização de audiências 

de conciliação não presenciais, trazendo também a seguinte disposição, para o artigo 23 da Lei nº 

9.099/95: "se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não 

presencial, o Juiz togado proferirá sentença" (artigo 23, Lei nº 9.099/95, redação dada pela Lei nº 

13.994/20). Embora ainda existam muitos desafios relativos ao emprego dos meios telemáticos, todas 

essas mudanças têm se mostrado benéficas, promovendo o avanço da sociedade e permitindo a 

continuação da efetivação da justiça, mesmo em tempos difíceis e de isolamento social.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nesse viés, pode-se concluir que as alterações legislativas para possibilitar o funcionamento do Poder 

Judiciário, são extremamente benéficas, pois permitem dar continuidade ao ideal proposto pelos 

Juizados Especiais, qual seja: o respeito pela oralidade, informalidade e celeridade dos atos processuais. 

A modificação, para esses atos serem realizados à distância com o emprego das tecnologias mostra-se 

extremamente desafiador, no entanto culmina com o avanço da sociedade. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº 9.009, de 26 de setembro de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.099%2C%20DE

%2026%20DE%20SETEMBRO%20DE%201995.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20Juizados%20Es

peciais%20C%C3%ADveis%20e%20Criminais%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&t

ext=Art.>. Acesso em: 08 ago. 2020 

BRASIL. Lei nº 13.994, de 24 de abril de 2020. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art1>. Acesso em: 08 

ago. 2020  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MEDIDAS TRABALHISTAS PARA O ENFRENTAMENTO AO 

COVID-19: MP 927 E MP 936 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Bolzan Souza  

COAUTORES: Pedro Darif 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Faculdade de Direito - Programa de Extensão Balcão do 

Trabalhador.  

 

INTRODUÇÃO: 

Em meio à crise do COVID-19, inúmeras foram as medidas tomadas para a contenção do vírus, seja 

quanto ao caráter social, econômico, educacional, entre outros. Nesse sentido, houve a mesma 

necessidade no âmbito trabalhista que, por meio de medidas provisórias, buscou regular a situação dos 

trabalhadores em meio à pandemia, abordando como ficariam os contratos de trabalho, o trabalho à 

distância, as doenças ocupacionais, dentre outros fatores. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo 

elucidar quais foram as medidas trabalhistas tomadas para o enfrentamento da crise do Coronavírus 

(especialmente a partir da abordagem das Medidas Provisórias nº 927 e 936), as quais trouxeram 

repercussões na sociedade e no Legislativo. Nesse viés, utilizando do método hipotético-dedutivo, 

tendo como referências dados e leis, serão observados os efeitos da pandemia e como isso reflete 

diretamente na pessoa do trabalhador.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em meados de março de 2020, a pandemia do Coronavírus começou a preocupar o Brasil, assim como 

todos os outros países do mundo. Neste momento, aulas foram paralisadas, o comércio foi fechado, os 

restaurantes começaram a funcionar apenas em regime de tele entrega, os salões de beleza também 

fecharam as portas e, ao mesmo tempo, muitos trabalhadores ficaram sem emprego. Nesse sentido, 

diante da perspectiva de aumento do desemprego, foram editadas a Medida Provisória nº 927 e a 

Medida Provisória nº 936. A Medida Provisória nº 927 inseriu disposições sobre as medidas trabalhistas 
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que poderiam ser adotadas pelos empregadores em meio à crise do COVID-19, com vistas à preservação 

do emprego e renda (BRASIL, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, 2020). Além disso, o seu artigo 2º 

possibilitava a feitura do acordo individual escrito, com o fim de garantir a permanência do vínculo 

empregatício (BRASIL, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, 2020). Na sequência, o artigo 3º da Medida 

Provisória nº 927 trazia medidas a serem adotadas pelos empregadores de modo a combater o estado 

de calamidade pública, como por exemplo: o tele trabalho, a antecipação de férias individuais, a 

concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a 

suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do 

trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS (BRASIL, MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 927, 2020). A partir disso, muitos trabalhadores começaram a trabalhar à distância ou anteciparam 

suas férias, visto que, ao mesmo tempo em que tal medida visava combater a disseminação do 

Coronavírus, também se combatia o desemprego. No entanto, recentemente, esta Medida Provisória 

caducou, uma vez que o presidente do Senado Federal decidiu pela retirada de pauta após divergências 

partidárias (SENADO NOTÍCIAS, 2020).  Ocorre que, no mês de abril foi publicada a Medida Provisória 

nº 936, a qual recentemente foi convertida na Lei nº 14.020/20. Dentre os objetivos desta lei estão o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, conforme alude o artigo 1º, inserindo 

disposições sobre medidas complementares para o enfrentamento do COVID-19 (BRASIL, Lei nº 14.020, 

2020). Desta forma, foi instituído este Programa, que tem aplicação durante o estado de calamidade 

pública, de modo a: preservar o emprego e a renda; garantir a continuidade das atividades laborais e 

empresariais; reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública 

(artigo 2º, Lei nº 14.020/20). As medidas instituídas pelo governo para que isso seja possível são: o 

pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução proporcional 

da jornada de trabalho e do salário bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho (artigo 

3º, Lei nº 14.020/20). Todas estas medidas mostram-se relevantes, tendo em vista que o Brasil já sofre 

os efeitos desta gravíssima pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, a partir disso, pode-se concluir que tais medidas trabalhistas são necessárias, pois se trata de 

um momento difícil para toda a sociedade, e o Brasil, como um todo, já começou a sentir os impactos 

da crise. Estas medidas são importantes não só para a preservação do emprego e da renda, mas também 

para evitar um crescimento ainda maior do desemprego, fator que preocupa todos os brasileiros que 

dependem de seu trabalho para sustentar a si e sua família.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14020.htm>. Acesso em: 02 ago. 

2020 
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BRASIL. Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm>. Acesso em: 02 ago. 

2020 

SENADO DEIXA CADUCAR MP QUE ALTERA REGRAS TRABALHISTAS. Senado Notícias. 15 de julho de 

2020. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/15/senado-deixa-

caducar-mp-que-altera-regras-trabalhistas>. Acesso em: 02 ago. 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PAISAGISMO PRODUTIVO: AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES OLERÍCOLAS EM HORTAS 

VERTICAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Cristina Dornelles  

COAUTORES: Alice Mattana de Oliveira; Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

ORIENTADOR: Professora Dra. Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Junto à rápida industrialização do mundo, a urbanização também aumenta de forma desordenada  

resultando na pressão sobre recursos naturais e obrigando pessoas a viverem em espaços estruturais 

intensos e aumentando a necessidade de espaços verdes nas cidades. 

Em um contexto de pandemia, como a do Covid-19, fica ainda mais evidente a importância de refúgios 

naturais. Em contrapartida os espaços, como as praças, vêm sendo fechados para que não haja 

aglomerações que promovam o contágio.   

As hortas verticais são pensadas para os que dispõem de pouco espaço e podem ser um utensílio valioso 

na promoção da educação ambiental ao aproximar a horta, nos moldes do paisagismo produtivo, dos 

espaços construídos. 

Com o objetivo de avaliar e viabilizar o desenvolvimento eficiente de espécies olerícolas em jardins 

verticais, hortas foram construídas em um dos polos de trabalho da Fundação Lucas Araújo, um espaço 

de cunho educacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo se faz a respeito de um conjunto de hortas verticais instaladas na Fundação 

Beneficente Lucas Araújo, situada na cidade de Passo Fundo, na região norte do estado Rio Grande do 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
4

1
1

 

Sul - Brasil. O público alvo do projeto são crianças que frequentam a Instituição Lar da Menina, que são 

meninas de regiões periféricas em situação de vulnerabilidade.  O cenário é propício e pede que haja o 

desenvolvimento de uma atividade das meninas junto do paisagismo produtivo. 

“A abordagem da temática ambiental no espaço escolar não deve ser adotada apenas pela exigência da 

legislação, ou mesmo o modismo do termo sustentabilidade na mídia, sobretudo é necessário formar 

um sujeito consciente e capaz de efetuar mudanças nas suas atitudes, de maneira a interferir 

positivamente no meio, com acesso à informação clara e objetiva para a formação de uma consciência 

crítica, capaz de levar às comunidades a se mobilizarem por um ambiente mais digno e saudável” 

(Freitas, 2012). 

Uma horta implantada em um ambiente escolar tem diversas vantagens para todo corpo escolar como 

a diminuição de gastos com a alimentação, além da promoção de uma alimentação saudável. O manejo 

deve não só permitir como incentivar a colaboração dos alunos de maneira a despertar o interesse dos 

mesmos pelos temas desenvolvidos com a horta, ademais, a horta com garrafas PET é uma boa maneira 

de reutilizar o material que antes iria para o lixo (JARDZWSKI, 2013). 

Foi usada uma estrutura metálica de suporte, esta foi projetada para que as garrafas PET (polietileno 

tereftalato), pudessem ajustar-se aos vãos. Nove linhas e três colunas de garrafas estão sendo 

cultivadas. Os PET’s estão a trinta centímetros da parede e toda a estrutura está fixada na mesma. 

Foram realizados testes para se chegar ao método de produção mais eficientes nas condições que a 

garrafa PET oferece. O litro foi preparado fazendo pequenos furos para a drenagem da água e colocados 

na horizontal onde, para maior segurança, foram presos com lacres. Aproximadamente, metade do 

recipiente,  foi preenchido com 1,2 kg de solo.  

Dentre as sistemas testados esteve o meio de drenagem/filtragem da água. Os métodos testados foram 

o da filtragem através da areia de pedra de brita e de camada de esponja natural, todos em quantidade 

suficiente para cobrir o fundo da garrafa PET. 

A adubação também passou por ajustes. Em algumas amostragens foi usado 0,05g de adubo mineral, 

enquanto em outras 150g de húmus de minhoca. Houve ainda dois PET’s/amostras controle (sem 

adubação e sem meio de filtragem), somente com a terra e as mudas, sendo uma de cada cultura. 

São dezoito PET’s, sendo que nove deles receberam mudas de alface e os outros nove mudas de 

morango, um de alface e um de morango não tiveram quaisquer meio de filtragem ou adubação, os 

outros dezesseis receberam combinações. Conclui-se que a melhor forma de drenagem é a com 

esponjas naturais adubada com húmus de minhoca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A horta cria discussões em torno da sustentabilidade agrícola aliada à educação ambiental, sendo o 

caminho para a formação de crianças mais sensíveis a questões ecológicas e ecossistêmicas. 
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Em uma realidade pandêmica, a esperança está na utopia da equidade nas relação entre os seres sociais 

e a ecologia permeia as relações e floresce através de iniciativas como a construção de hortas 

comunitárias, e porque não, estas, serem verticais, acessíveis e presentes nos mais diversos contextos 

urbanos.  

 

REFERÊNCIAS: 

Freitas DO, Senna AJT, Alves RR. Percepção dos funcionários sobre a educação ambiental nas escolas 

estaduais do município de São Gabriel-RS. Rev Elet em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. 

[internet] 2012. [acesso 2020 agosto 5]; 8(8) 1670-1679. Disponível em: <http://goo.gl/KoC1aP>. 

JARDZWSKI, K. Projeto Horta. Disponível em:<http://www.portaleducacao.com.br/ensinando/ 

principal/conteudo.asp?id=1357>. 

SILVA ECR, Fonseca AB. Hortas em escolas urbanas, Complexidade e Transdisciplinaridade: 

Contribuições para o Ensino de Ciências e para a Educação em Saúde. RBPEC. [internet] 2011. [acesso 

2020 Agosto 10]; 11(3) 35- 53. Disponível em: 

<http://revistas.if.usp.br/rbpec/article/viewFile/411/271>. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PAISAGISMO PRODUTIVO: AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES OLERÍCOLAS EM HORTAS 

VERTICAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Cristina Dornelles  

COAUTORES: Alice Mattana de Oliveira; Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

ORIENTADOR: Professora Dra. Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Junto à rápida industrialização do mundo, a urbanização também aumenta de forma desordenada  

resultando na pressão sobre recursos naturais e obrigando pessoas a viverem em espaços estruturais 

intensos e aumentando a necessidade de espaços verdes nas cidades. 

Em um contexto de pandemia, como a do Covid-19, fica ainda mais evidente a importância de refúgios 

naturais. Em contrapartida os espaços, como as praças, vêm sendo fechados para que não haja 

aglomerações que promovam o contágio.   

As hortas verticais são pensadas para os que dispõem de pouco espaço e podem ser um utensílio valioso 

na promoção da educação ambiental ao aproximar a horta, nos moldes do paisagismo produtivo, dos 

espaços construídos. 

Com o objetivo de avaliar e viabilizar o desenvolvimento eficiente de espécies olerícolas em jardins 

verticais, hortas foram construídas em um dos polos de trabalho da Fundação Lucas Araújo, um espaço 

de cunho educacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo se faz a respeito de um conjunto de hortas verticais instaladas na Fundação 

Beneficente Lucas Araújo, situada na cidade de Passo Fundo, na região norte do estado Rio Grande do 

Sul - Brasil. O público alvo do projeto são crianças que frequentam a Instituição Lar da Menina, que são 
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meninas de regiões periféricas em situação de vulnerabilidade.  O cenário é propício e pede que haja o 

desenvolvimento de uma atividade das meninas junto do paisagismo produtivo. 

“A abordagem da temática ambiental no espaço escolar não deve ser adotada apenas pela exigência da 

legislação, ou mesmo o modismo do termo sustentabilidade na mídia, sobretudo é necessário formar 

um sujeito consciente e capaz de efetuar mudanças nas suas atitudes, de maneira a interferir 

positivamente no meio, com acesso à informação clara e objetiva para a formação de uma consciência 

crítica, capaz de levar às comunidades a se mobilizarem por um ambiente mais digno e saudável” 

(Freitas, 2012). 

Uma horta implantada em um ambiente escolar tem diversas vantagens para todo corpo escolar como 

a diminuição de gastos com a alimentação, além da promoção de uma alimentação saudável. O manejo 

deve não só permitir como incentivar a colaboração dos alunos de maneira a despertar o interesse dos 

mesmos pelos temas desenvolvidos com a horta, ademais, a horta com garrafas PET é uma boa maneira 

de reutilizar o material que antes iria para o lixo (JARDZWSKI, 2013). 

Foi usada uma estrutura metálica de suporte, esta projetada para que as garrafas PET (polietileno 

tereftalato), pudessem ajustar-se aos vãos. Nove linhas e três colunas de garrafas estão sendo 

cultivadas. Os PET’s estão a 30cm da parede, onde toda a estrutura está fixada. 

Foram realizados testes para se chegar ao método de produção mais eficiente nas condições que a 

garrafa PET oferece. Os litros foram perfurados para a drenagem da água e colocados na horizontal 

onde foram presos com lacres. Aproximadamente, metade de cada recipiente,  foi preenchido com 1,2 

kg de solo.  

Dentre as sistemas testados de drenagem/filtragem da água,  tem-se o método da filtragem por areia 

de pedra de brita e outro por camada de esponja natural, colocados em quantidade suficiente para 

cobrir o fundo das garrafas. 

A adubação passou por ajustes. Em algumas amostragens foi usado 0,05g de adubo mineral, enquanto 

em outras 150g de húmus de minhoca. Houve ainda dois PET’s/amostras controle (sem adubação e sem 

meio de filtragem), somente com a terra e as mudas, sendo uma de cada cultura. 

São dezoito PET’s, sendo que nove deles receberam mudas de alface e os outros nove mudas de 

morango, um de alface e um de morango não tiveram quaisquer meio de filtragem ou adubação, os 

outros dezesseis receberam combinações. Conclui-se que a melhor forma de drenagem é a com 

esponjas naturais adubada com húmus de minhoca. 

Evidencia-se a forma como o jardim vertical impactou as meninas alvos do projeto, pois gerou uma nova 

visão, além de questionamentos sobre plantio e ecologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A horta cria discussões e atividades em torno da sustentabilidade agrícola e da educação ambiental na 

formação de crianças. 

Em uma realidade pandêmica, a esperança está na utopia da equidade nas relação entre os seres sociais. 

A ecologia permeia as relações e floresce, através de iniciativas como a construção de hortas 

comunitárias, sendo estas acessíveis aos mais diversos contextos urbanos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

QUE LIXO É ESSE? UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES   

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela do Nascimento Corso  

COAUTORES: Aline Cristina Pereira, Isadora Araldi Giacomin, Kaíque Slongo, Lucas do Nascimento 
Apolinario, Natália Kunz, Yasmim Gabriela Siqueira, Aline do Carmo, Ciro Gusatti, Lisiane Caroline 
Rodrigues Hermes e Olmiro Cristiano Lara Schaeffer 

ORIENTADOR: Lisiane Caroline Rodrigues Hermes 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

 A crescente geração de resíduos sólidos é motivo de preocupação nas áreas urbanas, considerando que 

a taxa de geração de resíduos corresponde a uma série de variáveis, dentre elas, a condição 

socioeconômica da população, o grau de industrialização da região, a sua localização geográfica, as 

fontes de energia e o clima (KUMAR; SAMADDER, 2017).  

O presente estudo tem como objetivo apresentar um olhar conceitual sobre os termos que envolvem a 

gestão de resíduos sólidos urbanos. Estas definções serviram de base para o desenvovimento das 

atividades do projeto de extensão Célula: Agência de Comunicação Solidária, da Universidade de Passo 

Fundo.   

A agência Célula desenvolve projetos de comunicação junto a um conjunto de cooperativas recicladoras 

de resíduos sólidos urbanos na cidade de Passo Fundo/RS, e percebeu a necessidade de apropriar-se 

com maior profundidade sobre termos que são definidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Por meio de um levantamento bibliogáfico foram pesquisados termos e definições que evidenciam um 

melhor entendimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
4

1
7

 

A PNRS contém instrumentos importantes para o avanço do Brasil na questão dos problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos. Ela prevê a 

redução e prevenção na geração de resíduos sólidos urbanos.  

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são comumente denominados como lixo, e constituem uma 

preocupação ambiental mundial, especialmente em grandes centros urbanos de países 

subdesenvolvidos.  

Quanto a  separação: cada tipo de resíduo tem um processo de reciclagem. A reciclagem de uma lata 

de alumínio, por exemplo, é diferente da reciclagem de uma caixa de papelão. Por este motivo, a PNRS 

estabeleceu que a coleta seletiva deve permitir, no mínimo, a segregação entre resíduos recicláveis 

secos e rejeitos.  

Os resíduos recicláveis secos são compostos por metais – aço e alumínio -, papel, papelão, tetrapak, 

plásticos e vidros de diferentes tipos. Já os rejeitos, são resíduos não recicláveis, são compostos por 

resíduos de banheiros – fraldas, absorventes, cotonetes...- e outros resíduos de limpeza. outra parte 

importante, são os resíduos orgânicos, que são restos de alimentos e resíduos de jardim. Os resíduos 

orgânicos não podem ser misturados com outros tipos de resíduos, para que não prejudiquem a 

reciclagem dos resíduos secos e para que resíduos orgânicos possam ser reciclados e transformados em 

adubo de forma segura em processos simples como a compostagem (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2020).  

Os RSU podem ser classifidcados em:  

Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Aqueles provenientes de construção, 

demolição, reformas e reparos de pavimentação ou edificações como também daqueles 

provenientes de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. 

Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações. Exemplos: plásticos embalagens PVC, papéis 

e papelões (embalagens de argamassa, embalagens em geral, documentos), metais, 

madeiras e vidro. 

Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Exemplos: gesso, estopas, isopor, 

lixas, mantas asfálticas, massas de vidro, sacos de cimento e tubos de poliuretano. 

Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção ou demolições. Exemplo: tintas, 

solventes, óleos. 

Rejeitos e resíduos são divergentes, e devem ter um descarte próprio e adequado. Essa distinção se faz 

pelo aproveitamento ou não, dos materiais. Diferentemente dos resíduos que podem ser reciclados, os 

rejeitos não têm uma possibilidade de reaproveitamento e devem ser enviados aos aterros sanitários, 

com exceção de alguns contaminantes, como eletrônicos e pilhas, que precisam ser levados aos pontos 

de descarte específico para não correr o risco de contaminação nos aterros.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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A compreenção dos termos é fundamental para o plano de comunicação realizado junto as 

cooperativas, além propiciar a conscientização sobre a questão ambiental para todos os envolvidos no 

projeto de Célula.  

 

REFERÊNCIAS: 

KUMAR, A.; SAMADDER, S. R.  An empirical model for prediction of household solid waste generation 

rate–A case study of Dhanbad, India. Waste management, v, 68, p. 3-15, 2017. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resíduos Sólidos. Disponível em: < 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-

reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento >. Acesso em: 14. Julho. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARQUITETURA E ESPAÇO PELA PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS 

NA ÁREA DE OCUPAÇÃO VALINHOS II 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabrielle Casasola   

COAUTORES: Bárbara Scariot Ferreira,  Vitória Soares Machado  

ORIENTADOR: Carla Postal Vasconcellos , Eliane Panisson  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O artigo aborda a experiência do grupo VivA!EMAU no território da Ocupação Valinhos II em Passo 

Fundo. O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) foi fundado em 2012 por uma iniciativa 

estudantil, após o contato com outros EMAUs da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo (FeNEA). O grupo passou por muitas fases de estruturação e, hoje, além de outros eventos 

realizados dentro da Universidade, atua em projetos para comunidades em situação de vulnerabilidade. 

A ação desenvolvida na Ocupação Valinhos II foi enriquecedora para os envolvidos e resultou em uma 

nova visão de trabalho: participativo, construído juntamente com a comunidade, onde a voz dos 

moradores é ouvida e respeitada em todas as fases.        

 

DESENVOLVIMENTO: 

Passo Fundo é uma cidade do Rio Grande do Sul (RS) que apresenta a mesma estrutura de disparidade 

no espaço urbano que inúmeras outras cidades brasileiras, reproduzindo uma estrutura de centro e 

margem. 

No Brasil, desde a década de 1940, dada a ausência de políticas habitacionais sistemáticas, continuadas 

e consistentes, a construção de moradias está vinculada à produção informal, tanto de parcelamentos 

improvisados quanto à autoconstrução, em desacordo com aos parâmetros urbanísticos e sem controle 

público. (PEREIRA e CARVALHO, 2008). 

Essa realidade pode ser vista na Ocupação Valinhos II, localizada junto à Vila Industrial I. Segundo dados 

disponibilizados no artigo “Perfil, condições e perspectivas dos moradores da ocupação Valinhos II”, 

publicado em 2019 pelo Grupo de Apoio a Movimentos e Organizações Irregulares (GAMOP), cerca de 
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340 pessoas vivem alojadas ilegalmente em casebres de materiais de baixa qualidade, em um espaço 

com ruas não asfaltadas e sem infraestrutura adequada para uma boa qualidade de vida. Segundo o 

estudo, a população possui o perfil etário predominante de até 39 anos de idade, com as crianças 

representando cerca de 40% do total. 

A atuação na Ocupação do Valinhos teve início no primeiro semestre de 2019 e segue até os dias atuais, 

tendo abrangido projetos na sede de reuniões da comunidade e em seu entorno. 

No dia 28 de agosto, o VivA!EMAU, com o auxílio das lideranças da comunidade, se reuniu na sede dos 

moradores para observar quais colaborações o grupo poderia dar a comunidade. Durante essa discussão 

foram colocados vários desejos dos moradores em pauta, mas o principal foco era realizar mudanças 

qualificação na sede. Ao fim da reunião, foi feito um passeio de reconhecimento territorial da Ocupação. 

Após esse contato, na segunda visita, no dia 14 de setembro, foi proposta uma atividade com as crianças 

que residem nesse local, que consistia na descrição, por meio de ilustrações, do que gostariam de 

melhorar na sede da Ocupação. Pôde-se perceber que as crianças sentiam falta das cores que viam no 

restante da cidade e desejavam dar mais vida à paisagem, inserindo vegetação no entorno.  

 No terceiro encontro, no dia 29 de setembro, foi disponibilizado material para que as crianças 

desenhassem suas ideias para a pintura a ser realizada, resultando, ao fim, em desenhos 

majoritariamente muito coloridos, expressando a vontade de revitalizar e requalificar o espaço, o que 

foi primordial para o projeto de intervenção.  

No último contato com a ocupação no ano de 2019, realizado em 02 de novembro, houve outra 

atividade voltada ao público infantil, que consistia em uma oficina de como cuidar das plantas e, ao 

final, foram plantadas as mudas de árvores e flores no entorno da sede.  

No ano de 2020, o contato com a comunidade segue ativo e as atividades estão sendo realizadas de 

forma remota, com uma oficina de capacitação de pintura em madeira a ser realizada e, em seguida, a 

execução da pintura da sede pelos próprios moradores.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os trabalhos do ViVaEMAU seguirão voltados à comunidade, direcionando o seu olhar para a população 

que é, na maioria das vezes, esquecida pelo poder público e pela própria população. E, além disso, 

realizando essa troca insubstituível entre acadêmicos e comunidade, que a Extensão proporciona, 

absorvendo conhecimentos das vivências dentro desses espaços que vão para além da academia.      

 

REFERÊNCIAS: 

NETO, A. F. por Maria Lucia Capella Botana Saneamento Básico e seu impacto no setor da construção. 

Cuiabá. Disponível em:< http://www. forumdaconstrucao. com. br/conteudo. php. 

MENDES, Izabel Cristina Reis. Programa favela-bairro: uma inovação estratégica? Estudo do programa 

favela-bairro no contexto do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. 2006. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A (IN)APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NO ÂMBITO 

TRABALHISTA EM FACE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Giordana Bertuol Silva  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ma. Linara da Silva. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A arbitragem no âmbito do Direito do Trabalho sofreu alterações com a reforma trabalhista e, com isso, 

sua aplicação acabou ferindo alguns princípios fundamentais do direito processual do trabalho. O 

principal deles é o princípio da proteção, o qual busca garantir a igualdade das partes em todos os 

aspectos. Com a reforma, a arbitragem no direito do trabalho somente será possível se o reclamado 

tiver uma renda duas vezes maior que o teto da previdência social, para que então haja a igualdade 

econômica, contudo, a parte reclamante ainda fica inferior a outros aspectos como conhecimento 

técnico, entre outros. Com isso, é possível a realização da arbitragem no direito do trabalho sem que 

haja a quebra do princípio da proteção e de direitos indisponíveis trabalhistas?       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os princípios consistem na base do direito processual do trabalho, é a partir deles que a ciência toma 

sua forma e segue suas diretrizes.  

Partindo para a esfera de princípios tradicionalmente peculiares do direito processual do trabalho, que 

são de suma importância para que o processo do trabalho tenha um embasamento para justificar no 

âmbito jurídico a sua autonomia como ciência processual, já que possui princípios e regras próprias, 

independendo dos outros ramos do direito. Diante disso, o princípio da proteção processual, o qual é a 
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base que norteia os demais princípios trabalhistas e todo o processo do trabalho em si, visto que o maior 

objetivo do direito do trabalho é a proteção dos empregados. A proteção do trabalhador é causa e fim 

do direito do trabalho, como revela a história deste, logo, esse princípio consiste em proteger o 

empregado de todas as desigualdades encontradas durante e após a relação de emprego com o 

empregador, buscando igualar as partes no âmbito processual principalmente no quesito econômico, 

pois o empregado é uma figura hipossuficiente em relação ao empregador, e esse princípio garante a 

igualdade econômica, jurídica e intelectual, para que o empregado possa litigar de maneira igualitária 

com o seu empregador. 

A desigualdade é muito presente no direito do trabalho, pois a primeira característica que encontramos 

em uma relação de emprego é a subordinação do empregado ao empregador. 

Quando há conflitos trabalhistas, existe como possível meio de resolução a arbitragem. A arbitragem é 

privada, sem vínculos com o Estado. Após a reforma trabalhista a arbitragem tomou um espaço maior 

no direito trabalhista, pois passou a ser permitida a arbitragem em dissídios individuais, conforme 

redação do art. 507- A da CLT.  

O legislador ao incorporar a arbitragem em conflitos individuais pretendia igualar economicamente o 

empregado à figura do empregador, pois o requisito para litigar em câmara arbitral é o empregado ter 

uma remuneração duas vezes mais que o teto da previdência social. Contudo, o empregado não estará 

economicamente igualado ao seu empregador na maioria dos casos, tendo em vista que o patrimônio 

de uma empresa, geralmente, é muito maior que esse valor, fazendo então com que o empregado ainda 

seja a parte hipossuficiente da relação e, por estar litigando os seus direitos através da arbitragem, não 

contará com a proteção do Estado. 

Há que se falar do conflito dessa regra com o princípio da proteção, pois, por mais alto que seja o valor 

da remuneração do empregado, o mesmo não terá igualdade perante seu empregador, pois a igualdade 

que o princípio da proteção garante, vai muito além da hipossuficiência, o mesmo abrange os aspectos 

jurídicos, de capacidade intelectual e cultural do empregado.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, fica evidente que a reforma trabalhista trouxe a arbitragem em dissídios individuais com 

uma normativa que afronta muitos princípios do processo e direito do trabalho os quais são a base que 

norteia todas as relações de emprego, fazendo com que, o empregado possa sair lesado diante dessa 

nova forma de resolução de conflitos.       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS REDES SOCIAIS E A EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO: A 

IMPORTÂNCIA DAS POSTAGENS REALIZADAS PELO BALCÃO 

DO CONSUMIDOR DE CASCA DURANTE A PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovana Rohrbek Tunini  

COAUTORES: Jovana De Cezaro 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia do Novo Coronavírus, além de ser capaz de fazer vítimas fatais, de desestabilizar as 

proteções sanitárias e a economia mundial, está impactando diretamente nas relações de consumo, 

sobretudo nos direitos do consumidor, parte vulnerável nas relações de consumo. O Balcão do 

Consumidor, programa de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, age no 

município de Casca, em parceria com a Prefeitura Municipal e com o Ministério Público Estadual e tem 

por objetivo trabalhar a mediação nas relações de consumo, além de propagar a educação para o 

consumo. Justifica-se a importância da pesquisa por estar o consumidor desamparado nesse momento 

tão incerto. Assim, o presente estudo objetiva demonstrar a importância das postagens realizadas pelo 

Balcão do Consumidor de Casca, a fim de garantir os direitos dos consumidores frente a pandemia e 

promover a educação para o consumo, bem como se a ideia proposta de divulgação online, alcançou 

seus objetivos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia do Covid-19 se alastrou rapidamente pelo mundo e chegou no Brasil. Nesse atual período, 

a vida de toda população foi impactada, em especial, as relações entre empresas e consumidor, as quais 

foram afetadas mais profundamente. Em momentos de crise, a população se encontra dividida entre 

manter a economia ativa ou salvar vidas.  
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Em períodos de isolamento social as pessoas deixam de consumir e de sair de casa por medo. Assim 

sendo, algumas lojas físicas foram fechadas por algum tempo, produtos não foram entregues e o 

relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas também sofreu alterações. Apesar disso, o consumidor 

ainda possui seus direitos garantidos.  

A Covid-19 está trazendo muitas incertezas ao mercado de consumo no mundo todo, provocando uma 

mudança nos hábitos dos consumidores, que estão mais cautelosos e atentos durante as compras. 

Muitos consumidores estão evitando lojas físicas e compram através do comércio eletrônico, como 

medida de prevenção. No entanto, Eckardt e Specht inferem que, em momentos de força maior e de 

calamidade pública como atual momento de pandemia, as empresas passam a praticar preços 

incompatíveis com a realidade, onerando excessivamente o consumidor, pois seu único objetivo é obter 

lucros imensos (2020). 

Frente a essa controversa situação, a fim de garantir os direitos dos consumidores, o Balcão do 

Consumidor da Universidade de Passo Fundo, Campus Casca/RS apresenta-se como um intermediário 

para garantir os direitos fundamentais aos consumidores, otimizando a resolução de conflitos, pois 

considera a demora em processos ajuizados de forma litigiosa (RITTER; SCORTEGAGNA, 2019).  

Levando em consideração o cenário de pandemia e a necessidade de proteção do consumidor, que se 

encontra isolado e, muitas vezes, desamparado nesse momento, o Balcão do Consumidor vem 

disseminando, mais fortemente em período de pandemia, dicas e abordando os direitos inerentes ao 

consumidor por meio da realização de postagens em suas redes sociais no Instagram e Facebook.  

As postagens ocorrem diariamente com a intenção de manter o cidadão atualizado sobre seus direitos 

e deveres enquanto consumidor. As publicações, desde o inicio da pandemia, nas duas redes sociais 

acima citadas, atingiram, aproximadamente, três mil pessoas, o que conclui-se que está cumprindo sua 

função de educação para o consumo.  

Desta forma, abordando os mais variados conteúdos inerentes as relações de consumo, através do 

Balcão do Consumidor de Casca, tem-se uma importante fonte de informação gratuita, à disposição da 

sociedade, o que garante a proteção dos direitos do cidadão enquanto consumidor e o acesso a 

informações extremamente úteis no dia a dia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dada a importância da garantia dos direitos ao consumidor, principalmente em tempos de pandemia, o 

Balcão do Consumidor de Casca pode ser considerado um meio de acesso a informações referentes as 

relações de consumo. A promoção e disseminação dessas informações via redes sociais, atinge um 

numeroso público, o que leva a concluir que o objetivo proposto inicialmente, com a divulgação, foi 

atingido. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS COMO FERRAMENTA 

PARA TOMADA DE DECISÃO EM UMA UNIDADE DE 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

TEMA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO COMO QUALIFICAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DENTRO DA PORTEIRA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Helena Priebe Gheller.  

COAUTORES: Leticia de Abreu Rodrigues 

ORIENTADOR: Professor Mestre Rodrigo  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

No meio rural, o uso de aplicativos móveis vem sendo um grande aliado tecnológico que auxilia na 

tomada de decisão e acesso ao conhecimento. Destacam-se pelo baixo custo operacional em sua 

operacionalização e mobilidade. No setor, existem inúmeros aplicativos que visam fortalecer e qualificar 

o produtor na busca da informação, troca de experiência, oportunidades de gerar resultados e 

processos eficientes.  

No presente trabalho foi utilizado o aplicativo Adama, desenvolvido para simplificar as dúvidas dos 

produtores na identificação de pragas, doenças e ervas daninhas, auxiliar  técnicos agrícolas e 

estudantes da área que estão iniciando na profissão. Vale ressaltar, que a tecnologia e ciência 

proporcionam um novo modelo de organização, em busca pela sustentabilidade econômica, ambiental 

e social. 

O objetivo do presente estudo é identificar as funções do aplicativo Adama no gerenciamento de 

informação e soluções  em uma Unidade de Produção Agrícola. 
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DESENVOLVIMENTO: 

O aplicativo em escolha foi o Adama Alvo, e explorado de forma qualitativa, por meio da observação e 

concentradas as informações em um estudo de caso. Como participantes da pesquisa foram o 

proprietário, sua esposa e seus 2 filhos e um especialista técnico.  

A investigação foi realizada entre os meses de abril e maio de 2020, analisando as pragas e ervas 

daninhas no fim do ciclo da cultura da soja, safra 2019/2020 – cultura de verão e o início do ciclo de 

aveia  – cultura de inverno em uma Unidade de Produção localizada em Soledade-RS.  

Em relação ao gerenciamento da informação e sua aplicação, o proprietário e sua família, identificaram 

que o aplicativo Adama Alvo é de simples utilização, que se resume em consulta por imagens e interação 

com agrônomos. Ao longo da investigação não ocorreu falha em sua operação, obtendo retornos 

eficientes na solução pontual das dúvidas surgidas. Como pontos positivos, constatou-se: a) 

operacionalização no campo sem a utilização de internet, b) recomendação de produtos; c) resolução 

do problema com rapidez; d) redução de gastos do produtor ao identificar a erva daninha no banco de 

dados do aplicativo.   

Os pontos a serem melhorados, são:  a) as soluções indicadas para o tratamento das ervas daninhas são 

apenas de produtos exclusivos das industrias Adama, responsável pela ferramenta; b) algumas doenças, 

pragas e ervas daninhas não apresentam produtos indicados. 

Em relação a solução dos problemas, dentro da porteira, no geral é um aplicativo fácil de ser introduzido 

para dentro das propriedades e indicado para outros estudantes e produtores. Como característica, 

possui um banco de dados com  aproximadamente de 540 imagens de 134 alvos (planta daninhas, 

doenças e pragas). Em caso do problema não identificado é possível fotografar o evento e enviar via 

canal direto do aplicativo para a equipe de Agrônomos, permitindo assim uma interação do produtor 

com o especialista (ADAMA...2020). Isso oportuniza a aproximação do produtor e orientação técnica na 

solução do problema, o que gera maior envolvimento e proximidade com a tecnologia.  

Em relação a tendência do uso do aplicativo, este tem auxiliado os agricultores contra as pragas. Para 

um especialista em fertilidade de solo, antes do conhecimento sobre o aplicativo, a consulta necessitava 

de uma assistência técnica para obter o conhecimento das pragas, o que demorava até sete dias para 

obter o resultado e orientar o produtor. Para o mesmo, não precisa ser especialista na área de 

entomológica ou fisiologia para conseguir utilizar o aplicativo e fazer a identificação. 

Sendo assim, assemelha-se as respostas à teoria de Kimberly e Evaniska (1981), constatando que a 

adoção da tecnologia oportuniza especialização de processos como diferencial para adotar novas 

rotinas e ganhos econômicos e inovativos para a Unidade de Produção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao utilizar o aplicativo Adama no universo da propriedade rural, constata-se que as Unidades de 

Produção Agrícola estão inseridas num ecossistema de inovação voltada a otimização da força de 

trabalho braçal e a oportunidade de pensar estrategicamente e tecnicamente sobre processos, 

produtos, comercialização e gestão.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO CIDADES INTELIGENTES: CRIAÇÃO DE UM 

APLICATIVO PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E 

GERAÇÃO DE EMPREGO - JJG OPPORTUNITIES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Henrique Peter Derossi  

COAUTORES: Rodrigo Barbosa Dornelles 

ORIENTADOR: Roberto dos Santos Rabello 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O conceito de Cidades Inteligentes evoluiu muito desde que surgiu. Foi a realização de projetos, ações 

e pesquisas pelo mundo todo que fizeram as Smart Cities aparecerem cada vez mais em notícias, 

congressos e como objeto de estudo. Isso está acontecendo em reação aos desafios exigidos na 

atualidade, como o crescimento populacional, urbanização, revolução digital e uma sociedade que exige 

serviços que retornem melhorias em sua qualidade de vida. Buscando contribuir com este cenário, o 

projeto de extensão “Cidades Inteligentes: tecnologia e inovação para o bem estar do cidadão” da 

Universidade de Passo Fundo, veio, ao longo dos anos, por meio de alunos de graduação e pós-

graduação ligados à área de tecnologia de informação e comunicação, acumulando a criação de 

iniciativas, como o JJG Opportunities, uma aplicação voltada à qualificação de profissionais e geração 

de empregos na região, no formato de um aplicativo para smartphones. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

“Com o crescimento da população urbana, problemas de infraestrutura e de acesso limitado a recursos 

em diversas cidades ao redor mundo afetam negativamente a vida de bilhões de pessoas. Tornar as 

cidades mais inteligentes pode ajudar a melhorar os serviços urbanos aumentando a qualidade de vida 

de seus cidadãos” (KON e SANTANA, 2016). Para se chegar a tais resultados e acompanhar os 

progressos, os objetivos das Cidades Inteligentes estão ligados aos 17  Objetivos  do Desenvolvimento  
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Social  (ODS) que a ONU estabeleceu junto aos governos, sociedade civil e parceiros para promover 

ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio 

ambiente e enfrentar as mudanças climáticas, como plano da Agenda 2030. O projeto “Cidades 

Inteligentes: tecnologia e inovação para o bem-estar do cidadão”, do Instituto de Ciências Exatas e 

Geociências (ICEG) da Universidade de Passo Fundo e integrador do “Programa UniverCidade Educadora 

e Inteligente UPF” visa realizar pesquisas e trabalhos buscando soluções com o intuito de melhorar a 

vida da comunidade espalhada pela região de abrangência da Universidade. 

Como ação para contribuir com o acesso e criação de empregos e oportunidades de renda, bem como 

oportunidades empresariais à pessoas vulneráveis e de baixa renda, como imigrantes, ex-presos e 

moradores de favelas, comunidades e assentamentos, os alunos Henrique Peter Derossi (Publicidade e 

Propaganda) e Rodrigo Barbosa Dornelles (Engenharia de Computação) e o Professor Dr. Roberto dos 

Santos Rabello (ICEG) estão participando de um projeto multidisciplinar com foco na criação de um 

aplicativo para smartphones, chamado JJG Opportunities. Por meio dele, será possível equipar os 

trabalhadores com conhecimento tecnológico e digital, bem como com as habilidades duráveis 

necessárias para acompanhar a evolução do mercado de trabalho.  

Ele possui uma interface interativa e de baixa complexidade, com foco na experiência do usuário e será 

baseado em gamificação, uma forma de estimular os usuários e promover a persistência em forma de 

competição através de desafios e conquistas. O JJG traz lições sobre diferentes temas, como por 

exemplo: “como se comportar em uma entrevista de emprego”, “empreendedorismo (como montar 

um negócio)” e “gestão de negócios”. Ele também permite criar um Curriculum Vitae, que é exportado 

automaticamente pelo app. Os usuários poderão ter assistência de profissionais de cada área. A 

plataforma terá contato e ligação direta com empresas que buscam promover oportunidades de 

emprego e incentivos, permitindo a criação de um canal social, além de possibilitar a compra de cotas 

para as empresas, para atingir um número maior de pessoas. 

O projeto e aplicativo estão em fase de construção e ainda não possuem resultados para serem 

analisados. A equipe que trabalha no projeto é multidisciplinar, com professores e alunos da área de 

Administração, Engenharia de Computação, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto do JJG Opportunities está em fase de desenvolvimento e o aplicativo ainda não está liberado 

para uso. Após a conclusão da primeira versão, ele será utilizado para testes, com o objetivo de 

comprovar a viabilidade, e, posteriormente, disponibilizar para outras regiões, contribuindo assim para 

a qualificação de pessoas e do mercado profissional: o avanço a cidades mais inteligentes. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(   ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência             (   ) Relato de Caso 

 

DA EXTENSÃO AO ESTÁGIO: COMO UM PROJETO DE 

EXTENSÃO DEU ORIGEM A UM ESTÁGIO CURRICULAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isadora Dezorzi Gerevini  

COAUTORES: Thaís Cornelli Moreira 

ORIENTADOR: Sonia Regina Schena Bertol 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto de extensão Divulgação Científica e Tecnológica do UPF Parque teve início no ano de 2017, e 

tem como objetivo promover a comunicação no ambiente do Parque Tecnológico da Universidade de 

Passo Fundo. Porém, o projeto tem carga horária de apenas 8h semanais, o que, pode ser caracterizado 

como pouco tempo destinado a uma tarefa fundamental como a da comunicação. Assim, foi proposto 

o estágio curricular obrigatório na Rede de Inovação Conecta, a partir dos resultados obtidos com o 

projeto de extensão. O objetivo geral do estágio foi o de apresentar todas as partes integrantes e 

proporcionar maior conhecimento do local para todos os integrantes da sociedade, através das redes 

sociais Instagram e Facebook da Conecta. Como objetivos específicos o estágio visou cumprir as horas 

propostas (240h); produzir conteúdos informativos e atrativos para as redes sociais; alcançar um 

número maior de seguidores e engajamento e tornar a Rede de Inovação Conecta conhecida pelo 

público externo; 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto de Extensão Divulgação Científica e Tecnológica do UPF Parque, desde o início, teve como 

propósito trazer visibilidade ao Parque Tecnológico e apresentar para as pessoas o que é desenvolvido 

no espaço, através da comunicação e de ferramentas jornalísticas. Tendo em vista todos os benefícios 

que a atividade estava trazendo ao espaço, notou-se a necessidade de dedicar mais tempo a 

comunicação, originando-se, através do projeto de extensão, a ideia de realizar um estágio curricular 

de Jornalismo na Conecta UPF. As redes sociais Facebook e Instagram já eram amplamente utilizadas 

durante o projeto, porém de forma reduzida, dentro das 8h propostas. Quando o estágio curricular teve 
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início, em março de 2020, a conta do Instagram da Conecta contava com apenas 180 seguidores, ao 

final do estágio esse número saltou para 470, um crescimento que se deu através da produção de 

conteúdo, consistência das postagens e planejamento. “As redes sociais não se limitam mais ao 

relacionamento, mas também como fonte de pesquisa e notícias, tendo como atributos a interatividade 

e participação, possibilitando não só o acesso à informação, mas a capacidade de produzi-la” (BARROS; 

DO CARMO; SILVA,  2020). 

Como o ambiente do Parque Tecnológico engloba muitos aspectos técnicos, o conhecimento obtido 

durante a extensão, tornou mais fácil traçar e executar um planejamento de comunicação que surtisse 

efeito, partindo para a criação de conteúdos informativos e institucionais de forma criativa e que 

chamasse atenção dos seguidores. Com o conhecimento obtido com a extensão, o andamento do 

estágio também ocorreu de forma mais produtiva e facilitada.   

Além da rica experiência vivida durante a extensão, onde é possível colocar em prática o que se aprende 

na faculdade, um ponto que agrega muito valor é a interdisciplinaridade que se apresenta ao aluno, 

através de novos conhecimentos, contato com profissionais de outras áreas, ampliando repertório e 

visão do estudante. Sem a vivência no projeto de extensão, não teria sido notado o espaço aberto para 

o desenvolvimento de estágios na Conecta UPF e todos os benefícios que eles proporcionam tanto para 

o aluno quanto para o local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após o período dedicado ao estágio, foi possível constatar que o trabalho de criação de conteúdo para 

as redes sociais gerou grandes resultados, que puderam ser quantificados através do crescimento do 

número de seguidores e engajamento, sem fazer uso de impulsionamento ou publicidade paga. A partir 

da experiência na extensão e posteriormente no estágio, também foi possível perceber que a Conecta 

pode ser amplamente conhecida, através das publicações e constância nas redes sociais. 

 

REFERÊNCIAS: 
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jul. 2020. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Publicação explicativa sobre termo utilizado por startups (card e legenda) 

 

 

Figura 2 - Publicação em formato carrossel sobre a pré-incubação de empresas (card explicativo 

acompanhado de texto complementar) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O SAJUR-MIGRAÇÕES COMO PORTA DE ENTRADA PARA A 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A 

COMUNIDADE IMIGRANTE DE PASSO FUNDO E REGIÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Mendes Leite  

COAUTORES: Marina Sbardeloto Duart 

ORIENTADOR: Patrícia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto SAJUR-Migrações vinculado ao Fórum de Mobilidade Humana de Passo Fundo realiza um 

serviço de assistência jurídica com foco nas demandas dos migrantes, presta auxílio na elaboração de 

solicitações administrativas de documentos, deslinda dúvidas sobre a questão documental e também 

encaminha aos órgãos competentes situações carecedoras de assistência social. Hoje o núcleo conta 

com duas bolsistas do curso de Direito sob a orientação da Profa. Dra. Patrícia Grazziotin Noschang e o 

auxílio de voluntários, integrantes do programa de mestrado e corpo docente. No presente resumo 

objetiva-se apresentar o panorama sobre as atividades realizadas pelo projeto, desde sua criação, 

setembro de 2019, até a presente data, com foco nas atividades prestadas aos migrantes e refugiados 

da cidade de Passo Fundo durante o período pandêmico.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O SAJUR-Migrações, realiza assistência jurídica com foco nos direitos dos migrantes e refugiados, assim, 

como auxílio às dificuldades enfrentadas quanto à documentação básica para acesso aos seus direitos 

primordiais, resoluções de dúvidas quanto aos procedimentos transnacionais, como casamento por 

procuração consular, validação de diploma escolar, entre outros. As atribuições surgem na medida em 

que as demandas se apresentam. Ao adquirir credibilidade junto às lideranças regionais o volume de 

atendimentos cresce gradualmente. Neste período pandêmico o maior número de atendimentos fora 
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referente às dificuldades quanto à realização do cadastramento no programa federal Auxílio 

Emergencial por meio do aplicativo vinculado à CAIXA Econômica Federal. As dificuldades encontradas 

foram quanto à falta de funcionalidade do aplicativo para outras línguas, impedimento de cadastro ou 

bloqueio do crédito recebido devido a não atualização da base de dados utilizada pelo programa 

(Dataprev), bem como ausência de meios eletrônicos disponíveis e de fácil acesso para os migrantes e 

refugiados. Somente em 09 de junho foi disponibilizado pelo governo o cadastramento por meio das 

Agências dos Correios, no entanto, tal modalidade não se mostrou tão eficiente como esperado. Foram 

realizados, somente quanto ao Auxílio Emergencial, sete atendimentos, dos quais cinco resultaram em 

procedência e dois foram negados, sendo este objeto de recurso perante a Justiça Federal, 

encaminhado sob as orientações da Defensoria Pública da União. Salienta-se que após contato a mesma 

comunicou, assim como fez em audiência pública e demais meios eletrônicos, que se encontra 

sobrecarregada de pedidos acerca do Auxílio, dessa forma, por não haver unidade da DPU em Passo 

Fundo e região, conta-se com o auxílio e apoio da Justiça Federal e demais entidades da sociedade civil 

para que a demanda seja atendida e enxugada. Ressalta-se a importância de projetos como o SAJUR-

Migrações, ao atuar perante a hipossuficiência administrativa em garantir e efetivar direitos 

fundamentais, especialmente aos migrantes e refugiados. Nesse sentido, foi detectado, para além da 

situação pandêmica, a ausência de acessibilidade à população migrante para realizar documentos 

básicos, como a Carteira de Trabalho digital, em razão da documentação requerida, a qual não englobou 

os documentos migratórios, pois em razão da suspensão dos prazos e atendimentos no posto da Polícia 

Federal, não fora realizada nova documentação aos migrantes, o que apresentou reflexos na abertura 

de contas bancárias e relações trabalhistas em razão da falta de alinhamento quanto às diretrizes 

traçadas para o momento. Evidenciando a importância do atendimento periódico da Polícia Federal, 

bem como, de um atendimento direcionado de qualidade, como o SAJUR-Migrações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao decorrer dos atendimentos e resoluções das demandas foi possível notar a ausência de adequação 

dos formulários quanto aos documentos dos migrantes, e a deficiência quanto a acessibilidade às 

políticas públicas. Dessa maneira, entende-se que a ações como as do SAJUR-Migrações criam uma 

ponte facilitadora entre migrantes e a efetivação de seus direitos. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A BNCC: O ENSINO 

DE CIÊNCIAS EM PAUTA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kaliandra Severina Mattei  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Alexandra Ferronato Beatrici 

UNIVERSIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus 

Sertão 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) atingiu proporções gigantescas, afetando 

todos os setores da sociedade. Com o tempo de isolamento, observou-se um expressivo número de 

notícias falsas vinculadas à pandemia circulando nas redes sociais (MATOS, 2020), demonstrando que, 

além das más intenções presentes nessas, a desinformação acerca de conhecimentos básicos de 

Microbiologia e Imunologia consolida-se como um entrave, especialmente se pensarmos nos problemas 

que causam na área da saúde pública.  

O trabalho teve como objetivo verificar na BNCC – Base Nacional Comum Curricular – do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino Médio o que é possibilitado ao estudante aprender dos 

componentes curriculares citados no parágrafo acima, pois estudar os conteúdos de Microbiologia e de 

Imunologia no Ensino Fundamental e Médio é relevante para que os estudantes compreendam a 

importância dos microrganismos na natureza e entendam os princípios que regem o sistema imune. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O documento da BNCC direciona os conjuntos de aprendizagem essenciais no desenvolvimento da 

educação básica (BRASIL, 2017), assim, foi efetuada a leitura e análise do documento, buscando 

identificar as menções ao ensino de Microbiologia e Imunologia nas etapas do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 
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No que tange o Ensino Fundamental Anos Iniciais, encontrou-se no quarto ano, na temática “vida e 

evolução”, no objeto de conhecimento “microrganismos”, a habilidade “EF04CI08”, a qual discorre 

acerca da compreensão das formas de transmissão de alguns microrganismos, e sobre as formas de 

prevenção das doenças a esses associadas. Já, no Ensino Fundamental Anos Finais, no sétimo ano, na 

temática "vida e evolução", no objeto de conhecimento “programas e indicadores de saúde pública”, a 

habilidade “EF07CI10” propõe sobre a importância da vacinação, como essas atuam no organismo e seu 

papel na erradicação de doenças.  

Analisando a etapa do Ensino Médio, o ensino de microbiologia só é citado dentre os “itinerários 

integrados”, no componente III: “ciências da natureza e suas tecnologias”. Sendo que tais itinerários são 

destinados à escolha dos estudantes, e dependem da possibilidade de oferta pela instituição de ensino. 

Entre as competências específicas para o Ensino Médio, não foram encontradas menções ao ensino de 

Microbiologia e Imunologia. Deste modo, discussões acerca dos microrganismos, das doenças a esses 

relacionadas, e ainda, medidas de prevenção e conscientização de saúde coletiva podem acabar 

excluídas da grade de formação de muitos estudantes. Sendo que é de responsabilidade da escola 

destinar tempo e espaço para o diálogo acerca das possibilidades de escolha dos itinerários pelos 

estudantes (BRASIL, 2018), então torna-se necessário considerar a heterogeneidade das escolas 

brasileiras, onde a falta de recursos pode dificultar o processo de implementação dos conteúdos 

organizados em tais itinerários. 

Com a BNCC homologada, e após os fatos observados durante a pandemia de Covid-19, onde o número 

de notícias falsas circulando midiaticamente chegou a 94% (MATOS, 2020), entende-se que a 

desinformação na áreas de microbiologia, imunologia e saúde coletiva ocasiona impactos sociais 

negativos, pois as falsas notícias acabam por gerar ações equivocadas, como automedicação e 

desrespeito às medidas necessárias para segurança, agravando substancialmente a crise já enfrentada. 

Assim, percebe-se que o ensino de ciências é uma das mais importantes ferramentas para a construção 

de uma sociedade mais colaborativa às recomendações científicas, pois o mesmo fornece embasamento 

para a compreensão dos conceitos, ao passo que permite à aplicação desses na prática social, sendo 

fundamental, principalmente, para uma confrontação mais efetiva em crises de saúde, como é o caso 

da pandemia de Covid-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A BNCC propõe o ensino de Microbiologia e Imunologia na etapa do Ensino Fundamental, sendo de 

suma importância para a construção de conhecimento nas áreas. Mas, entende-se que tais temas 

poderiam receber maior atenção na etapa do Ensino Médio, pois são componentes curriculares que 

contribuem para a formação de uma geração colaborativa à ciência, auxiliando no enfrentamento 

seguro de uma pandemia. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNC C_20dez_site.pdf. Acesso em: 02/08/2020. 
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BRASIL. Novo Ensino Médio. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361. Acesso em: 03/08/2020. 

DE MATOS, R. Fake News frente a pandemia de COVID-19. In: Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, 

Ciência & Tecnologia (Health Surveillance under Debate: Society, Science & Technology) – Visa em 

Debate, v. 8, 25 maio 2020.   

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A INDEFENSABILIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

BRASILEIRO FRENTE ÀS ADVERSIDADES ADVINDAS NO VÍRUS 

COVID 19. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kalisi Tainara Gomes de Almeida  

COAUTORES: Profa. Dra. Josiane Petry Faria 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Josiane Petry Faria 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

 A presente pesquisa visa abordar o quão vulnerável é nosso sistema penitenciário,  que se mostrou 

ainda mais notório no momento pandêmico que estamos passando. Sabendo o método de 

encarceramento em massa vigente no Brasil, não significa solução para conter o avanço da 

criminalidade, a exclusão dessa parcela se tornou explícita. Logo, o presente estudo, busca responder 

ao seguinte problema de pesquisa: Porque os métodos utilizados para conter o avanço do vírus não se 

mostraram eficazes, bem como os aplicados conduzem ao descasso.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A primeira morte pelo Covid 19 dentro de um presídio do Rio de Janeiro, ocorreu em 17 de abril de 

2020. A vítima foi um homem de 73 anos. Dessa maneira, o índice de aumento do contágio foi colossal. 

Algumas medidas adotadas para conter tal avanço já demonstram a impossibilidade de ocorrer na 

pratica. O local onde o preso se encontra isolado deve ser ventilado com acesso a dispositivos de 

higiene. Nos presídios incapazes de proporcionar esse isolamento, deve-se conter marcadores 

distanciando-os dois metros. Considerando a estrutura prisional brasileira, não há como se falar em 

isolamento social. Presos são submetidos a super lotação das celas, sem arejamento ou saneamento 

básico, tampouco acesso à limpeza. As prisões brasileiras permanentemente apontam ser um terreno 

extremamente fértil para propagação de doenças, e com o Covid 19 não seria diferente. 
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O que acaba, da mesma forma, aflorando para mais na sociedade a premissa do “bandido bom é o 

bandido morto”. O cárcere, para a maioria da população, é visto com repulsa, os presos são tratados 

como seres desimportantes, meritórios de atrocidades, e somos capazes de dicernir que elas ocorrem. 

Viver em um ambiente hediondo, com escassez de todo e qualquer tipo de dignidade, sem acesso ao 

básico, apenas são alguns excessos cometidos. Uma epidemia sem controle dentro dos presídios será 

um massacre. Contudo, a asserção dessa discussão gera revolta aos cidadãos que consentem por meio 

desse tratamento. 

Como consta na Revista Conjur  

Cresce 82% número de casos de Covid-19 no sistema prisional. O número de infectados por Corona vírus 

em unidades do sistema prisional brasileiro registrou um aumento de 82,3% nos últimos 30 dias, 

chegando a 19.683 casos.  

O Brasil é responsável por inúmeras violações de direitos, as medidas adotadas não atuam de forma 

competente contendo uma proliferação desenfreada. Como a falta de informações e transparência 

sobre o que acontece dentro das penitenciárias, continuamente nos é obstruído.  Incontáveis são os 

fatos no qual comprovam a incapacidade do poder público de gerir com eficácia nosso sistema prisional, 

todavia, é inaceitável permitir um ambiente que deveria ser protegido por esse sistema, esteja em 

completo desacordo com o ideal. 

Isto posto, uma das soluções, no que tange a sociedade, seria o desencarceramento dos presos que não 

levam perigo para a mesma, como também dos que não deveriam mais estar reclusos. Manter essas 

pessoas encarceradas, além de gerar risco aos outros apenados, debilita os servidores que permanecem 

trabalhando. É indispensável a diminuição de encarcerados, tal qual ocorra a redução de pessoas que 

são presas. Ainda assim, o que não se mostra solucionável é tentar conter esse avanço epidêmico dentro 

do cárcere.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente estudo visou evidenciar os desprovimentos impostos aos presídios brasileiros não sendo 

efetivadas as soluções para conter o avanço do vírus, devido à total falta estrutural a que são sujeitados, 

impondo ainda mais a barreira praticamente inquebrável dos presos para com a população.      

 

REFERÊNCIAS: 

Cresce 82% número de casos de Covid-19 no sistema prisional. Consultor Jurídico. 5 de agosto de 2020. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/cresce-82-numero-casos-covid-19-sistema-

prisional. Acesso em: 24 ago. 2020 

Ministro Moro e Mandetta definem medidas de prevenção do corona vírus nos presídios. Governo 

Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasília. 18 de março de 2020. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS NA ÁREA PENAL E A UTILIZAÇÃO DO DIREITO 

SISTÊMICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Katiela Paniz  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professora Ma. Linara Silva 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - campus Soledade 

 

INTRODUÇÃO: 

Vive-se em um mundo altamente globalizado e ansiado por justiças imediatistas que, nem sempre, são 

as mais eficazes para a solução efetiva dos problemas que, reiteradamente, necessitam de um estudo 

e aprofundamento a longo prazo para elucidar-se. Acumulado a isto, tem-se, por vezes, o intimidador 

tabu para o uso de novas formas de resoluções de conflitos que, ao contrário da crença popular, não 

irão retirar o lugar dos modelos já concretizados, mas sim, buscarão ajudar e colaborar para uma melhor 

solução e solvência dos confrontos e, em especial, criarão formas mais humanas e menos onerosas de 

pós conflito. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância e a 

colaboração do Direito Sistêmico, por meio da aplicação das Constelações Familiares, no processo de 

ressocialização dos apenados.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O atual sistema penal brasileiro não oferece condições adequadas para garantir a ressocialização dos 

apenados, sendo insuficiente para a busca da melhor ressocialização , possuindo pouca preocupação 

com as necessidades da vítima, que é secundarizada, já que o Estado toma para si, o lugar dela dentro 

do atual modelo processual de justiça retributiva, demonstrando assim, que o sistema penal 

contemporâneo é ineficaz quando se trata de concorrer com uma sociedade mais sociável, justa e 

segura. Assim, vem ao encontro desta realidade, métodos alternativos para a busca mais humana e 
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pacífica de resolução de conflitos penais, enfatizando-se o Direito Sistêmico, a partir da utilização das 

Constelações Familiares, de uma inovada visão, ao propor, a aplicação dentro da ciência jurídica de um 

viés terapêutico. A Constelação Sistêmica ou Constelação Familiar é uma ciência desenvolvida pelo 

alemão Bert Hellinger, cuja intervenção busca solucionar padrões de comportamento disfuncional 

apresentados nas famílias ao longo das gerações, com base no reconhecimento de 3 ordens naturais 

(pertencimento, equilíbrio e ordem) que não guardam correspondência, necessariamente, com as leis 

positivadas ou até com as regras morais, mas que foram desvendadas por Bert e embasam o seu 

trabalho (SCHMIDT; PAN NYS; PASSOS, 2017). Na tentativa de evidenciar onde as leis sistêmicas estão 

sendo violadas, utiliza-se da representação espacial do campo morfogenético, local onde estão as 

informações emocionais e psicológicas daquele sistema familiar, sendo possível identificar as desordens 

presentes que condicionam o comportamento das pessoas. É nesse contexto que o Juiz de Direito, Dr. 

Sami Storch, após se aprofundar nas pesquisas sobre as Constelações Familiares, viu nelas uma 

oportunidade de, em sua perspectiva, humanizar e dar maior efetividade às decisões judiciais em que 

estava circunscrito, considerando como válida a existência das leis sistêmicas, tanto na conciliação, no 

julgamento e no atendimento às partes, quanto na sua própria postura diante de qualquer lide. 

Realizando uma abordagem sistêmica, o Judiciário passa a agir de forma mais adequada quando o 

objetivo principal é conduzir as partes a um acordo efetivo, gerando uma verdadeira paz (REBOUÇAS; 

NETO; QUEIROZ, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, observa-se que as Constelações Sistêmicas podem configurar uma alternativa a ser 

aplicada no sistema criminal brasileiro, podendo vir a ofertar não só uma resposta mais satisfatória à 

sociedade, bem como, buscar cumprir com as reais funções da pena, principalmente a reinserção social 

do ofensor. 

 

REFERÊNCIAS: 

FARIA, Ana Paula. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: um novo caminho na Justiça criminal, 2012. 

REBOUÇAS, Gabriela Maia; NETO, Vilobaldo Cardoso; QUEIROZ, Isabela de. Constelações sistêmicas e 

justiça restaurativa: intersecções possíveis? Santa Cruz do Sul, 2020. SCHMIDT, C. Cândice; PAN NYS, 

Cristiane; PASSOS, Lizandra dos. Justiça Sistêmica: um Novo Olhar do Judiciário sobre as Dinâmicas 

Familiares e a Resolução de Conflitos. STORCH, Sami. Direito sistêmico é uma luz no campo dos meios 

adequados de solução de conflitos, 2018.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DA MEDIAÇÃO NOS CASOS DE DIVÓRCIO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Kauany Flores Pinheiro Machado. 

COAUTORES: Laís Sincas Conte. 

ORIENTADOR:Roberto Carlos Gradin. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto de extensão PAIFAM - Programa de Acolhimento Interinstitucional às Famílias é constituído 

por uma equipe interdisciplinar de profissionais e estudantes dos cursos de direito e psicologia que 

oferece diferentes percepções sobre os conflitos familiares. Assim, tendo como base o trabalho 

realizado, assim como a teoria a respeito do tema, pretende-se abordar a tendência da mediação como 

um instrumento eficaz para dirimir os conflitos familiares, especialmente no que tange a mediação 

familiar nos casos de divórcio. 

Nesse panorama, a mediação familiar desenvolvida pelo  PAIFAM oferece ás famílias em situação de 

conflito, um espaço de diálogo para que possam pensar acerca dos variados contextos que a dissolução 

conjugal pode proporcionar, auxiliando e orientando as pessoas envolvidas na organização familiar a 

fim de que possam aprender a lidar com os novos cenários e desafios que o extinto casal conjugal pode 

ter que enfrentar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O instituto famiiar é toda e qualquer espécie de união que tem a capacidade de servir como acolhedouro 

das emoções e das afeições entre os seres humanos. Assim, a família é uma sociedade natural formada 

for indíviduos, unidos por laço de sangue ou de afinidade. Os laços conjugais, por sua vez, diante de 

vários problemas e situações, podem se romper resultando, como por exemplo, no divórcio. 

Os contextos mais variados podem provocar a separação dos casais e o divórcio pode ser um processo 

que envolve dores, sofrimentos e dificuldades de entendimento. Essa situação fica ainda mais 

conturbada quando o casal que deseja se divorciar tem filhos, assim, a conjugalidade se desfaz, porém 

a parentalidade permanece, o que pode ser complexo de ser administrado.  
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Deste modo, é comum surgirem conflitos e desavenças a respeito de bens, guarda de filhos, pensões, 

que podem ou não afetar o desenvolvimento e as relações dos ex-conjuges, dificultando um consenso. 

Assim, havendo a ruptura dos laços conjugais,  as partes precisam decidir e atentar para a nova 

organização familiar e pessoal, resguardando seus interesses e o respeito um pelo outro. 

Contudo, o caminho para chegar a um acordo nem sempre é pacífico, pois geralmente o antigo casal 

conjugal não se encontra em condições de dialogar, por estarem magoados, ressentidos, com as 

emoções à flor da pele. Nesse sentido, a mediação surge como meio adequado na busca para garantir 

e promover um diálogo de forma sáudavel e responsável, assegurando o respeito e a participação dos 

dois nas decisões a serem acordadas. 

A mediação de conflitos vem ganhando espaço e visibilidade nos útlimos tempos e tem sido utilizada 

em situações diversas. Conforme Moore (1998), por meio dessa prática, pode-se estabelecer ou 

fortalecer relacionamentos de confiança e respeito entre as partes ou encerrar relacionamentos de uma 

maneira que minimize os custos e os danos psicológicos. Ela é utilizada quando as pessoas envolvidas 

no conflito necessitam de um auxílio externo para resolver a situação e quando há emoções intensas 

que prejudicam a comunicação, o mútuo entendimento e até um acordo. O ex-casal que necessita 

reorganizar a sua vida, tendo que decidir questões importantes sobre os filhos, encontra na mediação 

familiar uma possibilidade de criar um espaço de escuta verdadeira, de acolhimento e de olhar para a 

situação conflitiva de uma maneira mais construtiva. As desavenças são percebidas na sua totalidade, 

compreendendo-se os reais interesses das pessoas envolvidas e oportunizando a elas autonomia para 

tomarem decisões que sejam coerentes para suas vidas, o que pode trazer benefícios tanto para os ex-

cônjuges quanto para os filhos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da prática de mediação familiar exercida pelo PAIFAM,pode-se perceber que a sua utilização 

pode ser muito produtiva nos conflitos que ocorrem nas famílias, sobretudo, no que diz respeito às 

questões de divórcio. A mediação pode proporcionar um olhar ampliado para a situação conflitiva, o 

queé benéfico para todos os envolvidos e permite que novas relações sejam construídas, com respeito 

e satisfação. 

 

REFERÊNCIAS: 

MOORE, Christopher W. O processo da mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. 

Tradução de Magda França Lopes. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS IDOSOS E OS CONTRATOS DE TELEFONIA: UMA 

EXPERIÊNCIA DO BALCÃO DO CONSUMIDOR DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO SOLEDADE.  

 

AUTOR PRINCIPAL: Laís Maurer Moreira.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Idioney Oliveira Vieira.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo visa analisar o consumidor vulnerável, destacando-se as pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos, conceituadas como idosas pelo Artigo 1º do Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, 

DE 1º DE Outubro de 2003). Torna-se relevante entender as diferenças de postura do consumidor idoso 

nas relações de consumo, visto que necessitam de maior atenção e proteção no mercado consumerista 

da atualidade.   

A pesquisa justifica-se , em razão da frequência em que ocorrem nos contratos de tefenonia, visando a 

vulnerabilidade das pessoas idosas, já que estes possuem determinado grau de dificuldade em 

compreender o que estão contratando e suas consequências. O Balcão do Consumidor de Soledade 

comprova sua importância em sua atuação diante da sociedade para minimizar as reclamações e para 

auxiliar o consumidor a compreender a importância da qualidade e clareza nas informações que são 

divulgadas para o consumidor.    

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990) tem por finalidade 

proteger o equilibrio nas relações de consumo, visando assim garantir igualdade, pois as mesmas 

envolvem pessoas vulneráveis e hipervulneráveis.  

Ao analisarmos o consumidor idoso em relação aos demais, nota-se, como se "sobressai o aspecto de 

vulnerabilidade potencializada, que se opta por designar de hipervulnerabildade" (SCHMITT, 2014, p. 

207).  
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Destacando-se, que a liberdade a ser garantida não é do sujeito mais forte, ou seja do fornecedor de 

produtos e serviços, pois este é o que mais detem as maiores informações, mas sim o consumidor, parte 

mais fraca na relação de consumo, buscando-se assim, uma igualdade material e não só formal, entre 

os sujeitos dessa relação de consumo. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2012, P.70). 

A vulnerabilidade do consumidor é agravada quando há "multiplicidade de fatores" , representada por 

dois aspectos.  "A diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais" e a necessidade 

em relação a determinados produtos ou serviços nas relações de consumo. Frente disso, o idoso requer 

uma proteção diferenciada, com intuito de promover a igualdade material. (MIRAGEM,2013, p. 119). A 

publicidade se aproveita da deficiência da compreensão do idoso, ou ainda aproveita de qualquer modo 

esta condição, para impingir-lhe produtos e serviços (MIRAGEM, 2013, p.119).  

Desse modo o Balcão do Consumidor de Soledade, Projeto de Extensão da Faculdade de Direito da 

Universidade de Passo Fundo, em convênio com o Ministério Público Estadual e o Município de 

Soledade/ RS, promove a autocomposição das relações consumeristas conflituosas. Sendo ela 

indispensável para viabilizar e combater os conflitos existentes. Constou-se que entre o mês de Janeiro 

de 2020 até o mês de Agosto de 2020 foram recebidas 189 reclamações, sendo que entre elas 50 

reclamações foram detectadas entre consumidores com idade igual ou superior a sessenta anos, 

enfrentando problemas com as operadoras de tefefonia, juntamente com a falta de informação e 

clareza para seus contratantes.   

Sendo assim, enfatiza-se a importância deste Projeto de Extensão da Faculdade de Direito que a 

Universidade de Passo Fundo disponibiliza para sua comunidade Soledadense.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os consumidores posssuem direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal. Diante disso, o 

consumidor idoso, na condição de hipervulneravél é também amparado pelo Estatuto do Idoso. Conclui-

se portanto a importância do papal do Balcão do Consumidor diante da sociedade consumerista, para 

garantir proteção aos seus direitos, resultando na diminuição de casos que envolvem contratos de 

tefelonia com pessoas idosas.  

 

REFERÊNCIAS: 

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leandro Roscoe. Manual de Direito do 

Consumidor. 4. ed. ver., atual. e amp. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.  

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 

2013.  

SCHMITT, Cristiano Heineck. Consumidores Hipervulneráveis: a proteção do idoso no mercado de 

consumo. Ed., São Paulo: Atlas, 2014.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MOVIMENTO MAIO AMARELO: ATUAÇÃO EM TEMPOS DE 

COVID-19  

 

AUTOR PRINCIPAL: Lariani De Cesaro Acevedo  

COAUTORES: Ane Luísa Scapini  

ORIENTADOR: Daniela Dos Santos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O movimento Maio Amarelo, conhecido internacionalmente, cuja primeira edição ocorreu em 2014, 

fundado pela Organização das Nações Unidas, surge da necessidade de alertar a população sobre os 

altos índices de mortes e feridos no trânsito.  A campanha acontece anualmente, no mês de maio, e 

tem por objetivo: “Colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito. Estimular a participação da 

população, empresas, governos e entidades’’ (MAIO AMARELO, 2020).  Em 2020, frente à pandemia da 

Covid-19, o projeto Circulando Cidadania vinculado ao programa UniverCidade Educadora e Inteligente 

da UPF, com a contribuição do Fórum de Mobilidade e Educação de Passo Fundo, teve como desafio 

elaborar estratégias para a disseminação de informações referente ao Maio Amarelo. As bolsistas do 

projeto e do programa, buscaram divulgar, por meio de vias digitais, os materiais disponibilizados no 

site do movimento, consequentemente, contribuindo para a expansão da campanha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pandemia trouxe, de forma desafiadora, a necessidade de distribuir as informações (que antes eram 

explicitadas presencialmente) de forma virtual, estimulando a inovação de metodologias e a construção 

de outras formas de atuação. Na campanha realizada, diante do contexto, as atividades foram efetuadas 

de forma remota. As plataformas utilizadas para divulgação foram, principalmente, WhatsApp, 

Instagram, Facebook, sites das instituições vinculadas. Contamos, também, com a participação online 

das instituições parceiras do programa. O objetivo central foi divulgar o quão prejudicial é dirigir em alta 

velocidade, não utilizar e não respeitar a faixa de pedestres, além do uso inadequado do celular. Com o 

auxílio de imagens, vídeos e áudios próprios da campanha Maio Amarelo 2020, durante a primeira 
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semana de maio, divulgamos sobre o perigo da condução em velocidade maior do que a permitida. Na 

segunda semana, o nosso foco foi a faixa de pedestres, o quanto é importante o pedestre utilizá-la e o 

motorista respeitá-la. Na última semana do mês, o objetivo foi explicar o quanto o uso do celular e 

direção não combinam. Com dados específicos, números e estatísticas, obteve-se um número 

significativo de visualizações.  

Vale ressaltar que, não há controle sobre a disseminação total das informações, apenas apresentam-se 

números coletados nas plataformas, assim, segue no anexo 01, uma tabela com esses dados.  

Através das informações coletada, conclui-se que foi possível atingir um vasto público com a divulgação 

online e contribuir para a conscientização de todos, acerca do tema do Maio Amarelo. Também, o 

programa UniverCidade Educadora e Inteligente e o projeto Circulando Cidadania UPF, mantiveram-se 

ativos em um contexto complexo de pandemia, construindo redes e trabalhando conjuntamente com 

outras entidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As ações do Maio Amarelo alcançaram, de forma efetiva, um vasto número de pessoas. A campanha 

deste ano, girou em torno de assuntos de extrema relevância, e trouxe aos indivíduos reflexões, e 

possíveis mudanças de atitudes. A conscientização sobre um trânsito seguro, deve ser feita durante 

todo ano, por isso o projeto Circulando Cidadania atua diretamente como agente pedagógico na 

comunidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

O MOVIMENTO MAIO AMARELO. maio amarelo, 2019. Disponível em: https://maioamarelo.com/. 

Acesso em: 20, julho 2020.   

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Acidentes. Disponível em: https://portal.prf.gov.br/portal. Acesso em: 

27 abr. 2020. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

Instagram* 5250 visualizações 3045 compartilhamentos 

Facebook** 6054 visualizações  3050 compartilhamentos 

WhatsApp*** Não há dados Não há dados 

*Instagram: contabilizadas as atividades pelos Stories e pelo Feed; 

**Facebook: Contabilizadas as atividades pelos Stories e pelo Feed; 

***WhatsApp: Utilizado para divulgação em diversos grupos, não tendo possibilidade de contabilizar o público 
atingido.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CULTURA DIGITAL E A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Covatti dos Santos.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 iniciou de forma atípica em todo o mundo, no Brasil desde março de 2020 inúmeras 

medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus (COVID-19) começaram a ser adotadas. 

Desde então as relações apresentaram transformações constantes, seja nas questões de cunho social, 

econômico, educacional, entre outros. Para o ser humano as circunstâncias atuais reforçaram a 

necessidade de um maior autoconhecimento, respeito com os seus limites e com o espaço do outro 

mas, acima de tudo, uma convivência em prol da coletividade. Nesse sentido, o presente resumo tem 

como objetivo principal analisar os desafios advindos com a cultura digital na educação, tendo em vista 

que o período de pandemia instigou a utilização das plataformas digitais como um mecanismo de 

aproximação. Logo, adaptações foram e continuam sendo realizadas a fim de proporcionar o encontro 

das pessoas em rede, por isso a internet tem sido o suporte necessário em tempos que refletem a 

incerteza do amanhã.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC'S) estão se propagando cada vez mais na 

sociedade, sendo utilizadas constantemente para atender às demandas da vida pessoal e/ou 

profissional. Segundo Schwab, ingressou-se numa nova Revolução - chamada de Quarta Revolução 

Industrial -, pela qual "as tecnologias dos mundos físico, digital e biológico" se unem umas às outras, 

apresentando uma alta velocidade, acesso e conectividade (SCHWAB, 2016, p. 11). Para esse autor, "O 

grande desafio para a maioria das sociedades será saber como absorver e acomodar a nova 

modernidade e, ao mesmo tempo, abraçar os aspectos gratificantes de nossos sistemas tradicionais de 
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valores [...]" (SCHWAB, 2016, p. 93). Significa dizer que podem existir pessoas ou grupos extremistas 

que não aceitarão essa imersão tecnológica e os avanços acelerados, afinal nem todos estão preparados 

ou consentirão em integrar essas mudanças (SCHWAB, 2016, p. 93 e 94). No entanto, em decorrência 

da pandemia de COVID-19 a convivência em sociedade sofreu repentinas alterações, visto que a 

aglomeração social representa um risco para a proliferação do vírus. Diante disso, vários setores 

passaram a utilizar ferramentas digitais para a execução de suas atividades, servindo também como um 

meio de aproximação. Em tempos de pandemia, a educação foi uma área alcançada drasticamente pela 

era digital, pois com a suspensão das aulas presenciais as escolas, as Universidades e os demais cursos 

de caráter educacional foram obrigados a migrar para o ambiente virtual para atender as suas 

demandas. A partir disso, os recursos habituais utilizados pelos professores para ministrarem as aulas 

foram substituídos pela tela do computador, do celular ou do tablet, tendo como base de conexão a 

rede de internet e não o espaço físico da sala de aula. Consequentemente, "[...]  estudantes, 

professores, funcionários e gestores já não podem estar lado a lado dividindo o espaço de uma 

instituição de ensino e todos passam a vivenciar a experiência inédita do ensino remoto em massa. 

Então, fica evidente que aprender é muito mais complexo do que simplesmente transmitir informações 

[...]" (CASATTI, 2020). Embora o período atual seja desafiador para os profissionais e os alunos, existem 

entusiastas que defendem a possível inovação a partir do ensino remoto, isso porque a tecnologia já 

integrava o processo de aprendizagem, contudo, com a pandemia de COVID-19 as metodologias, as 

práticas pedagógicas e o aprendizado criaram novas possibilidades (CASATTI, 2020). Ocorre que, novos 

hábitos normalmente damandam um período para adaptação, quanto a essa temática não seria 

diferente, pois a situação que assombra o mundo todo é inédita e impreterível de reconstrução.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A imersão  do processo de aprendizagem no mundo digital fez surgir um novo espaço de transmissão 

de conhecimento, no qual o espaço real e o virtual acabaram se fortalecendo em prol da educação. 

Mesmo passados alguns meses dessa nova realidade as dificuldades e obstáculos ainda permeiam as o 

ensino online, professores e alunos enfrentam adversidades diariamente, afinal a internet ainda sinaliza 

um espaço desconhecido, cujos resultados serão averiguados num futuro próximo.  

 

REFERÊNCIAS: 

CASATTI, Denise. Jornal da USP: Ensino remoto na pandemia pode transformar educação. 2020. 

Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/ensino-remoto-na-pandemia-pode-transformar-

educacao/. Acesso em: 30 ago. 2020. 

SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 

2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA POSSÍVEL FORMA DE 

SOLUÇÃO PARA A CRISE DO SISTEMA CARCERÁRIO 

BRASILEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura da Silveira Faotto  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Vinícius Francisco Toazza      

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Desde que foram estabelecidas as primeiras conceituações de justiça, fez-se tais conceitos associações 

a punibilidade primitiva e para acompanhar a evolução da sociedade, necessitou o Estado, realizar 

algumas mudanças em seu sistema a fim de afastar essa conceituação, tendo em vista, tais conceitos 

possuíem relação direta ao encarceramento desenfreado e o colapso no sistema prisional Brasileiro. 

Diante dessas violações estruturais, as quais submetem o apenado a condições que violam o princípio 

da dignidade da pessoa humana e garantias base do Estado de Direito, surge a Justiça Restaurativa como 

forma de ressocializar o indivíduo e promover a resolução do conflito de maneira eficaz. Esse método 

visa não apenas associar a culpa ao transgressor, mas fazê-lo compreender a sua responsabilidade sob 

o ato, com o objetivo de reparação e ressocialização. Desse modo, visa esse resumo discorrer da eficácia 

da justiça restaurativa no Direito Penal e na sociedade contemporânea como um todo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto de técnicas, princípios e métodos que possuem 

um ideal conciliatório, disposto a conceber e resolver conflitos através de círculos restaurativos e 

construção de paz. Entretanto, a prática da Justiça Restaurativa não implica na possibilidade da ação 
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judicial e no cumprimento da pena de forma legal, ambas podem atuar de forma concomitante, 

fomentando a solução e a reparação ao conflito. 

No Brasil, através da Resolução CNJ n. 225, do ano 2016, foi instituída a Política Nacional de Justiça 

Restaurativa no Poder Judiciário, todavia, o Estado do Rio Grande do Sul já seguia essas diretrizes e 

demasiadamente sucedeu resultados plausíveis, consoante a declaração feita pelo Juiz Sidinei Brzurka, 

da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre:  “Os reflexos são muito positivos. Este ano, por 

exemplo, não registramos nenhuma morte no Presídio Central, enquanto a média anual de assassinatos 

era de 22”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2017. 

A maior problemática enfrentada pelo Estado de Direito é na execução das penas, onde conflitos geram 

mais conflitos, tornando o número de reincidência no sistema carcerário brasileiro um fato 

preocupante. Diante disso, a Justiça Restaurativa age com a proposta de diálogo entre a vítima, ofensor, 

e demais envolvidos, formando círculos restaurativos, onde todos os particiapantes serão ouvidos por 

um profissional com capacitação específica, denominado facilitador. 

O facilitador tem o papel de conduzir as partes a solução cabível ao conflito, onde o ato de ouvir é o 

principal elemento da Justiça Restaurativa, o qual proporciona ao ofensor, a possibilidade de 

responsabilizar-se positivamente pelo dano e assim, promover a sua ressocialização de forma 

pedagógica e humanizada na sociedade. Contudo, conforme a Resolução º 225/16, as práticas 

restaurativas devem ocorrer de forma espontânea e de livre consentimento, tanto para o transgressor 

como para a vítima e os demais participantes. 

O estado do Rio Grande do Sul é pioneiro na utilização das práticas da Justiça Restaurativa, práticas 

estas, impulsionadas pelo estudo da Comunicação Não Violenta e a cultura de paz fomentadas pelo 

psicólogo Marshall Rosenberg. Sendo assim, criou-se no estado, o Núcleo de Justiça Restaurativa do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), do Foro Central de Porto Alegre e a 

Pastoral Carcerária em prol da Justiça Restaurativa, a qual é voltada a juventude carcerária. 

Tais práticas da Justiça Restaurativa já ascendem áreas mais remotas do estado, como por exemplo: A 

Universidade de Passo Fundo possui em sua extensão o Núcleo De Mediação e Justiça Restaurativa – 

Mediajur nas cidades de Passo Fundo, Carazinho e Sarandi, o qual promove círculos de Construção de 

Paz com os apenados, realizando encontros semanais com os mesmos, os quais procuram buscar seu 

principal objetivo: a ressocialização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto supracitado, é evidente a fragilidade e crise do sistema carcerário brasileiro, pois se 

fez necessário a criação de alternativas de punibilidade e ressocialização no âmbito da solução dos 

conflitos. A Justiça Restaurativa é o caminho para uma sociedade evoluída e que independente dos 

rumos que a siga, atinja um objetivo desejados por todos: a paz. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM UMA 

UNIVERSIDADE PORTUGUESA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laura Weingartner Rodeghero 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em um relato da experiência vivido durante o período de intercâmbio acadêmico, 

em uma universidade portuguesa no primeiro semestre de 2020, através do Programa de Intercâmbio 

Acadêmico Institucional (PIAC), oferecido pela Universidade de Passo Fundo. No presente texto são 

expostas reflexões sobre a vivência acadêmica no curso de Ciências da Comunicação, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tal qual, as dificuldades passadas, ao realizar o intercâmbio durante 

uma pandemia, estando longe de tudo que já era conhecido, e também como é estagiar na área num 

país com uma cultura diferente. Em conclusão, o seu propósito é incentivar os demais acadêmicos a 

passarem por essa mesma experiência revigoradora. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Toda a ideia que nos é apresentada sobre o mundo durante toda a nossa vida, desde o que estudamos, 

os livros que lemos, as músicas que escutamos ou os relatos que ouvimos, faz com que criemos uma 

ideia distorcida, onde o mundo vai ser perfeito e exatamente aquilo que criamos em nossas mentes. 

Dito isso, foi exatamente assim que sai para realizar meu intercâmbio acadêmico esse ano, enquanto os 

meses passavam, crescia e percebia que a minha ideia de mundo era muito limitada e diferente da 

realidade vivida.  

Pensando que seria mais fácil estar em um país que fala a mesma língua, foi um dos primeiros desafio 

vivido, uma vez que se leva tempo até acostumar-se com o sotaque e as expressões comuns dos 
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portugueses. Embora tendo uma vivência limitada com os intercambistas, que passaram pela 

Universidade de Passo Fundo (UPF), foi um choque chegar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) e deparar-me com, em torno de 200 estudantes, de todas as partes do mundo, sendo 

mais uma em meio às várias culturas diferentes. Eis que, surgiu o "problema" da língua novamente, 

como me comunicar com mais de duzentas pessoas das mais variadas nacionalidades? Se pretende 

realizar um intercâmbio tenha em mente que o inglês é universal, mesmo indo para países que falem a 

língua nativa, o inglês acabará sendo utilizado em grande parte da experiência. Poderia ter vivido os 

últimos seis meses não falando nada, mas não seria a experiência completa, pois para mim o que mais 

contou durante esse tempo foram as amizades que fiz, as culturas que conheci e as vivências trocadas.  

Em Portugal são poucas as universidades que dispõem do curso de publicidade e propaganda, e em 

geral é formação em marketing e publicidade. Na minha atual universidade, a UTAD, onde já me 

encontro há sete meses, a opção que mais chegava próximo ao meu curso era ciências da comunicação, 

contudo eles possuem um foco maior em jornalismo, uma grande adversidade na hora da escolha das 

disciplinas, visto que minha ideia era fazer algo que eu gostasse, além de agregar profissionalmente, e 

que ainda, ao voltar para o Brasil pudesse utilizá-las. E acabou sendo um grande acerto, em virtude de 

gostar muito e sempre estagiar na área de design gráfico, acabei por escolher a matéria de Web Design, 

apesar dos grandes desafios em ter as aulas por EAD, realizei um projeto a qual minha professora 

apreciou e resultou em um convite para começar um estágio com ela, sendo uma ótima oportunidade, 

e tornando-se um bônus para minha experiência acadêmica no exterior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O panorama de certezas que temos da forma que o mundo funciona é, muitas vezes, limitado ao nosso 

mundo, consequentemente sair do corriqueiro dia-a-dia, através de uma vivência de intercâmbio, abre 

nossos olhos para experimentar novas culturas e conhecimentos. Dessa maneira, espero incentivar 

outros universitários, que tenham a oportunidade, a realizar semestre acadêmico no exterior. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(       ) Resumo              (  X    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MATRICIAMENTO: UM OLHAR HOLÍSTICO E ESTRATÉGICO 

SOBRE A TRAJETÓRIA ACADÊMICA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luana Garcia de Oliveira 

COAUTORES: Silvana Ribeiro, Sibéli Castelani, Gabriela Marques de Lara, Maria Gabriela Paloschi, 
Rafaela Luza, Camila Fernanda Bocca  

ORIENTADOR: Vinícius de Miranda  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia do Covid-19 alterou os caminhos sociais, econômicos e políticos seguidos até então. Em 

reflexo a esse contexto, tornaram-se necessárias novas estratégias universitárias acerca dos impactos 

da nova realidade na vida dos estudantes. Nesse sentido, o matriciamento foi um projeto direcionado 

ao mapeamento dos alunos da Universidade de Passo Fundo com baixa frequência de presença em uma 

ou mais cadeiras, a fim de compreender mais profundamente suas motivações, sua realidade e seus 

desafios e, a partir disso, traçar estratégias que promovam ao máximo a melhora da vivência acadêmica 

no contexto atual.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O matriciamento foi construído com base na categorização de alunos da Universidade de Passo Fundo. 

Primeiramente, foi realizado um mapeamento em tabela contendo os nomes dos alunos com baixa 

frequência e em qual (is) cadeira (s), seu curso, seu contato e o resultado da conversa entre os membros 

da Comissão de Permanência do Setor de Atendimento ao Estudante e cada aluno. A conversa se deu 

através dos meios de comunicação disponíveis e calcava-se no entendimento da situação econômica, 

social e mental do estudante, buscando correlacionar a baixa frequência com o que era relatado, e no 

que poderia ser melhorado, na visão do aluno. Ainda, também foi passado aos alunos durante o contato 

os instrumentos de suporte já disponibilizados pela Universidade, tal como o empréstimo de 
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computadores, o serviço de psicologia, o setor financeiro com atendimento direcionado a resoluções 

no contexto da pandemia.   

Após o contato e a transcrição dos dados para as tabelas, os relatos foram organizados em cores, de 

modo que cada cor representava uma categoria de realidade, dificuldade ou opiniões dos estudantes. 

Toda essa coleta e organização de dados, por fim, foi convertida em gráficos por curso e na totalidade 

do matriciamento,  a fim de permitir a visualização dos resultados do projeto e, então, refletir acerca 

das estratégias e ajustes que poderiam ser adotados pela Universidade.  

Ao total, foram 505 alunos abordados, incluindo os que optaram por não se manifestar, pertencentes a 

22 cursos diferentes (8 alunos de licenciatura em artes visuais, 2 alunos de licenciatura em matemática, 

40 alunos de história, 80 alunos de engenharia mecânica, 6 alunos de fisioterapia, 15 alunos de 

enfermagem, 13 alunos de comércio exterior, 22 alunos de design gráfico, 3 alunos de filosofia, 1 aluno 

de letras, 37 alunos de psicologia, 8 alunos de engenharia da computação, 42 alunos de educação física, 

8 alunos de serviço social, 3 alunos de engenharia química, 6 alunos de odontologia, 67 alunos de 

engenharia civil, 13 alunos de fonoaudiologia, 56 alunos de arquitetura e urbanismo, 1 aluno de direito 

em Carazinho, 3 alunos de engenharia ambiental, 5 alunos de engenharia de produção), divididos em 

20 categorias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:                                                           

A jornada acadêmica, portanto, é uma construção única; é uma amálgama das muitas áreas da vida de 

cada estudante: recursos financeiros, configuração familiar, interação no meio social, estrutura 

emocional. Os estudantes abordados são representação em menor escala da diversidade social 

mundana, de modo a nos inspirar não só a mudanças dentro da universidade, como na realidade em 

que vivemos.   

 

ANEXOS 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A DEFESA DO CONSUMIDOR MITIGADA PELA DIFICULDADE 

DE ACESSO AOS FORNECEDORES DURANTE O PERÍODO DA 

PANDEMIA DE COVID-19: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO 

BALCÃO DO CONSUMIDOR DE CASCA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Lucas Cassanelli.  

COAUTORES: Dioni Peretti Comin. 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus ensejou várias dúvidas, alterações e incertezas nas 

relações de consumo. Dessa forma, o presente trabalho visa analisar as diretrizes da Política Nacional 

de Defesa do Consumidor. Justifica-se a importância da pesquisa, pois com o advento do distanciamento 

social como forma de combater a disseminação do coronavírus, resultou na restrição de acesso dos 

consumidores aos meios cabíveis para a postulação de seus direitos, no caso de eventuais conflitos 

decorrestes das relações de consumo que participam. Objetiva-se verificar se durante a pandemia de 

Covid-19 houve dificuldades na postulação de direitos e na mediação de relações de consumo 

conflituosas. Para tanto, serão analisados os atendimentos do Balcão do Consumidor de Casca durante 

este período, a fim de verificar o índice de procedência e eficácia na resolução de reclamações propostas 

pelos consumidores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A defesa do consumidor se constitui um direito fundamental previsto na Lei Maior do ordenamento 

jurídico brasileiro, nos termos de seu artigo 5º, inciso XXXII, ao dispor que " o Estado promoverá, na 
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forma da lei, a defesa do consumidor" (BRASIL, 1988). A concretização deste mandamento 

constitucional resultou no advento do Código de Defesa do Consumidor, cujo objetivo consiste em 

promover o equilíbrio nas relações consumeristas, em face da falta de conhecimento por parte do 

consumidor sobre os produtos e serviços postos no mercado, bem como sua absoluta desproporção no 

poder de barganha com os fornecedores, reconhecendo, destarte, que aquele integra a parte vulnerável 

da relação de consumo (FILOMENO, 2014, p. 17). 

Neste diapasão, assevera Bessa que o Código de Defesa do Consumidor, visando alcançar a eficácia 

social da lei, não se limitou somente a estabelecer normas cogentes que disciplinam direitos, no campo 

material, em favor de um determinado grupo da sociedade, mas, além disso, cuidou de implemantar 

meios de efetivação desses direitos. Para tanto, instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 

com objetivo de promover a articulação entre os órgãos públicos nacionais, estaduais e municipais, bem 

como das entidades privadas incumbidas de realizar a tutela do consumidor (et.al, 2012, p. 389 - 390).  

Assim, a atuação do Balcão do Consumidor de Casca, programa de extensão da Faculdade de Direito da 

Universidade de Passo Fundo, que se constitui um importante órgão na promoção da tutela dos 

consumisores, pois tem como um de seus objetivos centrais promover a mediação de relações de 

consumo conflituosas. Nesse sentido, realiza atendimentos ao público visando resolver as reclamação 

dos consumidores por meio da realização de acordos consensuais com os fornecedores.  

Contudo, em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas como forma de evitar a 

disseminação da Covid-19, os atendimentos do Balcão do Consumidor de Casca, passaram a ser 

realizados de forma remota, fato, que além de dificultar o acesso dos consumidores, também ocasionou 

a mitigação na eficácia das mediações realizadas pelo órgão. Isso, em face do desrespeito promovido 

por alguns fornecedores às direitrizes da defesa do consumidor, os quais, impuseram obstáculos para 

dificultar a postulação dos direitos do consumidor, bem como para promover a conciliação de conflitos. 

A principal dificuldade enfrentada neste período é a suspenção dos canais de atendimento o que 

inviabiliza a realização de tratativas. Além disso, vários fornecedores reclamados estão exigindo a 

presença física do consumidor junto ao órgão, o que é impossível, nesse momento de distanciamento 

social. 

Diante disso, ressalta-se que durante este período, em decorrência desses obstáculos impostos pelos 

fornecedores, não foi possível prosseguir com 6 das 18 reclamações efetuadas junto ao Balcão do 

Consumidor de Casca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluindo, verifica-se com base na atuação do Balcão do Consumidor de Casca, que alguns 

fornecedores utilizaram os efeitos provocados pela pandemia de Covid-19 para promover um 

retrocesso na defesa do consumidor, através da imposição de obstáculos que impedem que os 

consumidores efetuem reclamações com objetivo de solucionar conflitos decorrentes das relações de 

consumo que participam. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

EXPERIÊNCIAS DO CRAS DE SELBACH/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcia Liliane Barboza Kurz  

COAUTORES: Marisa Ignez Orsolin Morgan 

ORIENTADOR: Helenice de Moura Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

A Proteção Social Básica a pessoa idosa, realiza-se nos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, 

através do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Grupos de Convivência para 

Idosos, garantindo o convívio da pessoa idosa com oportunidades e ações para o enfretamento das 

condições de vida, promovendo o fortalecimento de laços de pertencimento e construção de projetos 

pessoais e sociais. Ao proporcionar a socialização ou ressocialização através de atividades sociais, físicas, 

culturais, recreativas e intelectuais, incentiva-se a inclusão social do idoso evitando o isolamento social, 

contribuindo no processo de envelhecimento saudável. 

 Este relato de experiência realiza-se no CRAS do município de Selbach/RS.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A proteção social da assistência social opera no sentido de garantir seguranças de convívio, acolhida e 

sobrevivência, prevenindo e evitando riscos sociais para grupos vulneráveis, tanto do ponto de vista 

material como relacional, por isso os grupos de convivência para pessoa idosa tornam-se um serviço 

com o objetivo de segurança e convívio com outras pessoas na mesma condição, seja pela idade, seja 

por vulnerabilidades sociais, fortalecendo vínculos familiares e sociais necessários ao exercício da 

cidadania.  
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Nesse sentido, prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, 

orientação, encaminhamentos, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme a situação 

de vulnerabilidade apresentada. 

Diante da pandemia do Covid-19, desde março os grupos estão suspensos, mas a fim de garantir e 

manter o acompanhamento e o vínculo com as idosas, a equipe tecnica do CRAS se reinventaram, 

levando até as residências das 90 idosas, "Kits" de Materiais de Higiene contra o Covid-19, artesanatos 

como bordado e crochê, kits lanches alusivos a datas comemorativas, kits orientações sobre 

alimentação e cuidados com a saúde mental. Destaca-se que o atendimento a este segmento da 

população esta vinculado aos programas de Atenção Primária a Saúde e à Politica de Assistência Social, 

que realizam serviços essenciais à população. 

A entrega dos kits seguem protocolos de cuidado e higienização, bem como os técnicos que realizam as 

visitas, respeitando a distância minima entre o idoso e o profissional. Elabora-se material informativo 

escrito para ser entregue junto com os kits. Os materiais produzidos em artesanato, as usuárias podem 

doar para alguem ou utilizar, a intenção é que realizem um trabalho manual de entertimento e 

habilidade cognitiva e motora.  

Durante as visitas, realiza-se uma conversa a fim de colher informações sobre a situação e condições de 

vida da pessoa idosa, da família, da organização familiar, dos cuidados que mantém, questões de saúde 

fisica e mental, medicação, alimentação e demais demandas. 

Para idosos com situação econômica comprometida em função do Covid-19 pelo desemprego dos filhos 

e até mesmo deles, ou por necessitarem auxiliar familiares com recursos financeiros ou no cuidado com 

os netos e bisnetos, distribui-se uma cesta básica,adquirida com recurso recebido do Conselho Estadual 

da Pessoa Idosa, através do projeto "Envelhecer: valorizar, respeitar e cuidar!", fiscalizado e 

acompanhado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa e Conselho Municipal de Assistência Social. 

Considerando que a maioria das idosas não sabem ler nem escrever, ou não dispõe de aparelho celular 

com tais recursos ou aplicativos, realiza-se programa na radio local, com orientação de diversos 

profissionais, sobre os cuidados com alimentação, saúde metal, fisica, intelectual, social e com 

mensagens motivacionais e músicas. A parceria com os profissionais da saúde, visa a 

interdisciplinaridade no cuidado com a pessoa idosa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Realizar a proteção social básica de assistência social, diante do contexto da pandemia do Covid-19 

tornou-se um desafio, onde a equipe tecnica do CRAS precisou reinventar formas de atendimento, 

através de visitas domiciliares, com protocolos de sanitização e higiene dos materiais, montar kits com 

mensagens, atividades e produtos que leve informação e orientação, oferecendo a escuta e o olhar 

qualificado, ressifnificando suas práticas de trabalho e garantir a continuidade do serviço.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REGISTRO DE NASCIMENTO EFETUADO APENAS COM A 

MATERNIDADE DECLARADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Galvan dos Santos  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Viviane Candeia Paz  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O registro de nascimento é um direito da pessoa, que surge através da aquisição da personalidade civil, 

nos termos do art. 2 do CC. Dessa forma, quando o assento é realizado [apenas] pela genitora da criança, 

constando apenas o nome desta no registro, necessário se faz averiguar a paternidade. Todavia a opção 

de somente a declarante realizar o registro de nascimento somente é possível desde 2015, após a Lei 

13.112, que "equipara mães e pais quanto à obrigação de registrar o recém-nascido” (ROCHA, 2016, 

p.2). Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar essa alteração legal, bem como os seus efeitos, 

utilizando-se  para a construção do presente trabalho o método indutivo e de pesquisa bibliográfica e 

descritiva. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O assento de nascimento é um direito de todo cidadão, sem este, diversos outros direitos são 

negligenciados. Pessoas sem registro e consequentemente sem a certidão de nascimento não podem: 

“ser vacinadas, matriculadas em escolas [...] obter carteira de trabalho [...] se inscrever no cadastro de 

pessoas físicas [CPF] ou se alistar como eleitor [...] obter créditos, ter conta em bancos ou participar de 

programas sociais. Não farão jus à aposentadoria previdenciária” (GABRIEL; PANCIONI; SILVA, 2016, 

p.2). O número de crianças brasileiras sem o nome do pai no registro continua consideravelmente alto, 

mesmo com a iniciativa da Lei 8.560/92, que dispõe acerca da Averiguação Oficiosa de Paternidade, que 

visa auxiliar na investigação do suposto pai por meio da ajuda do Juízo da Direção do Foro ou do 

Ministério Público. Conforme texto publicado na Revista Exame (2013), e de acordo com o Censo de 

2011, haviam mais de 5,5 milhões de crianças sem o nome do seu genitor em seu registro de 

nascimento. No momento em que somente a mãe vai ao Registro Civil de Pessoas Naturais para realizar 
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o assento de nascimento, lhe é dada a possibilidade de averiguar uma suposta paternidade, podendo a 

mesma, não aceitar esse apuramento, ou aceitar tardiamente, após o termo já lavrado. Quando aceito 

o procedimento, um termo é arquivado no Cartório e outro é remetido do registrador civil de pessoas 

naturais ao juiz competente, com todos os dados pessoais e de residência do suposto pai, para que 

sejam tomadas todas as medidas legalmente cabíveis. Nos casos em que o pai não se prontifica no prazo 

de trinta [30] dias, a investigação se encaminhará ao Ministério Público que abrirá um processo de 

investigação de paternidade (GABRIEL; PANCIONI; SILVA, 2016, p.4-5). Dessa forma, usam-se de todos 

os meios legais para a procura do suposto genitor. Em qualquer caso que se recuse o genitor a realizar 

exame de código genético – DNA, esse será presumido como pai e assim se averbará o nome do mesmo 

no assento de nascimento da criança. Se, logo que notificado o pai confirmar declaradamente a 

paternidade, essa se averbará no registro de nascimento, obtendo assim certidão com o nome de seus 

dois genitores. Outras eventualidades também existem, como a ausência momentânea do genitor no 

prazo para registro. Esse caso fortuito é tratado mais formalmente, pois quando o pai tem 

conhecimento de que se ausentará até o final do prazo de registro, este deve autorizar a mãe para que 

inclua seu nome no registro. Essa autorização se dá de duas formas: por escritura pública ou por 

instrumento particular com firma reconhecida por autenticidade. Caso os genitores sejam casados, 

poderá a mãe comparecer ao Cartório com a certidão de casamento e um documento de identificação 

do pai (ROCHA, 2016, p.4).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, são disponibilizados muitos atos e procedimentos [judiciais e extrajudiciais] para a 

averiguação de paternidade, tendo em vista que o Estado tem como objetivo maior a totalidade dos 

registros de nascimento, especialmente constando os nomes de seus dois genitores. Trazendo assim, 

para a sociedade uma maior estabilidade, tendo em vista que se trata de um direito do cidadão 

brasileiro.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO 

BRASILEIRO POR OMISSÃO DE SEU CHEFE DE ESTADO 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Galvan dos Santos  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patrícia Grazziotin Noschang 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho busca demonstrar se o Chefe de Estado brasileiro tem se posicionado em face as 

recomendações das Organizações Internacionais em relação a pandemia do COVID-19. Desde o início 

de seu governo, o Presidente da República Jair Bolsonaro tem defendido uma soberania estatal acima 

da ordem internacional, até mesmo acerca da pandemia do Covid-19 que está estabelecida em quase 

todos os países do mundo. O Presidente da República - Chefe de Estado se posiciona de forma diversa, 

contrariando orientações de Organizações Internacionais e de diversos países que estão, também, 

enfrentando a pandemia. Para a construção do presente trabalho utiliza-se o método dedutivo de 

abordagem  e de pesquisa bibliográfica, descritiva quanto ao procedimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A política de Jair Bolsonaro contrapõe o que o Brasil estava fazendo desde o período de 

redemocratização nacional. Tratavam-se os ditames dos organismos internacionais como base para as 

decisões internas visando o bem-estar da população e se esforçando a respeitar o Direito Internacional. 

Além disso, o governo tem uma posição extremamente contra o globalismo social, que dizem ser uma 

ideia de governo global, que retira a soberania nacional dos Estados (CHADE, 2020). O que não acontece, 

pois as Organizações Internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem como objetivo 

dialogar sobre desafios globais visando sua solução em âmbito mundial e respeitando os direitos 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
4

7
2

 

humanos. Mesmo no contexto em que estamos inseridos, onde há uma pandemia instaurada, o governo 

Bolsonaro ignora as recomendações da OMS, organização essa que reúne líderes da área da saúde de 

todo o mundo, e ambiciona o estabelecimento de um meio de solução comum aos Estados. A OMS 

acredita que deve haver uma cooperação entre os países, ou seja, uma ajuda mútua para que consigam 

superar esse vírus, chama-se de multilateralismo. Já o presidente acredita que essa organização, 

juntamente com as outras presentes no âmbito internacional, só deva ser um local para discussões, sem 

que tenha que se vincular às suas decisões, pois considera inflexível a soberania nacional, ou seja, a 

soberania é absoluta. O Presidente, em alguns comentários, amenizou os riscos do Covid-19, e, além 

disso, dirigiu-se contra as recomendações de seu próprios Ministros da Saúde, que solicitavam à 

população que evitassem aglomerações, seguindo recomendações da OMS. Bolsonaro estimulou a 

realização de manifestações, estas em que o mesmo se fez presente (MARREIRO, 2020). Assim, 

considerando seus atos e comentários, o presidente da república pode ser julgado, futuramente, por 

cometimento de crime de responsabilidade, levando em consideração que este atentou contra a 

segurança interna do país, tendo em vista que considera-se “ato internacionalmente ilícito, podendo 

ser uma ação ou uma omissão" (NOVO, 2018). É um grande desafio para as Organizações Internacionais 

trabalhar com as diversas adversidades que pairam sobre o COVID-19. Além de soluções que a 

Organização Mundial da Saúde tenta encontrar para o fim dessa pandemia, há ainda o desafio de lidar 

com os governantes. Cumpre salientar, que não foi apenas o Presidente Jair Bolsonaro que minimizou 

ou desconsiderou os riscos do Coronavírus, a China, logo que teve indícios de uma epidemia, não tomou 

medidas suficientes para a minimização do contágio. Por sua vez, o Prefeito de Milão fez campanha 

contra as medidas de isolamento social. Essas providências foram tomadas contra as recomendações 

da OMS, que se tivessem sido seguidas, poderiam ter limitado o número de infectados, assim como o 

de mortes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Não se trata da perda de soberania nacional, e sim da cooperação e diálogo entre Estados, na busca de 

um objetivo comum. Dificilmente essa pandemia poderá terminar sem que todos os países tomem 

medidas parecidas ou iguais, porque, como vivemos em um mundo globalizado (onde uma epidemia 

em uma cidade da China se torna uma pandemia mundial), globaliza-se o vírus e a cura. Os Estados são 

interdependentes, não apenas em questões comerciais.  
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OS IMPACTOS DO INQUÉRITO POLICIAL NO JULGAMENTO DA 

AÇÃO PENAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana Sperafico Batista  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Professora Ma. Linara Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Código de Processo Penal foi alvo de uma grande mudança em algumas peculiaridades de sua 

legislação, advindas Lei nº 13.964/19, conhecida como “Lei Anticrime”, a qual, dentre essas 

modificações, desenvolveu novas formas de métodos para a produção da prova no Processo Penal. Com 

efeito, partindo-se das premissas do sistema acusatório, adotado na legislação supracitada, é relevante 

a problemática do inquérito policial incluído na instrução processual. Destarte, surge, então, o 

posicionamento em relação a possibilidade da exclusão dos autos do inquérito policial da ação penal, à 

vista do que dispõe o art. 155 do CPP, em que a convicção do juiz dar-se-á em contraditório judicial e, 

portanto, este passa a ser incompatível com a fase processual. Logo, é uma abordagem não somente 

teórica, mas de reais modificações no processo penal brasileiro, um avanço legislativo no aspecto de 

resguardar o direito efetivo do acusado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Processo Penal deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, visto que é a lei primordial que 

evidenciará as garantias que devem ser obedecidas no decorrer de um processo judicial, seja em âmbito 

de investigação ou, mesmo, em âmbito processual. Nessa linha de raciocínio, conforme Lopes Júnior 

(2017, p. 30), "significa dizer que o processo penal contemporâneo somente se legitima à medida que 

se democratizar e for devidamente constituído a partir da Constituição”, portanto, assegurando, o 

Estado Democrático de Direito, com fundamento no cumprimento dos direitos fundamentais e na 

proteção da pessoa humana. Dessa forma, o Processo Penal deve ser encarado como um mecanismo 
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de limitação do Poder Estatal perante o indivíduo, cuja base é a garantia dos direitos individuais 

assegurados pela Lei Maior, efetivando-se através dos princípios aplicados ao próprio Direito Penal, 

devendo estes serem orientadores de toda a investigação e instrução processual. 

A estruturação do sistema acusatório tem clara a distinção de funções, tendo por finalidade o juiz como 

órgão imparcial do cumprimento da norma, somente agindo quando devidamente provocado pelas 

partes, acusação e defesa, ao passo que o réu poderá se utilizar de todos os recursos relativos à defesa, 

havendo distinção das partes no processo penal (RANGEL, 2019, p. 52), sendo, portanto, o  sistema que 

se compatibilizaria com as garantias constitucionais.  

Nessa senda, destaca-se o papel do inquérito policial no procedimento que, de acordo com Machado 

(2014, p. 91), é realizado pela Polícia Judiciária, mais utilizado para a investigação de eventuais delitos, 

bem como para o conjunto dos componentes da justa causa e, dessa forma, para elaboração de uma 

futura ação penal, que será ajuizada pelo seu respectivo autor . Além disso, ressalta-se que para a 

instauração do inquérito policial, bastam apenas indícios de autoria e a mera possibilidade que exista 

um fato punível. Contudo, para a abertura da ação penal e sua admissibilidade, obrigatoriamente deve 

haver a probabilidade de que o acusado seja autor do crime ou partícipe (LOPES, 2020, p. 127). Portanto, 

não se torna adequado e compatível com os ditames constitucionais, o inquérito contemplar a fase 

processual na solução do caso.  

Nessa pespectiva, entretanto, a proposta da “Lei Anticrime”, atualmente suspensa nesse ponto, em 

razão da Liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux, nas ADIs n.6298 e 6299,  é de que não ocorra a 

comunicação entre as fases procedimentais, conforme declarado no art. 3-A, CPP, ou seja, na fase de 

investigação e recebimento da denúncia, atuará o Juiz das Garantias, enquanto na fase processual, 

atuará exclusivamente o Juiz de Julgamento. Assim, segundo disposto no art. 3º-B, §3º, CPP, somente 

as provas irrepetíveis permanecerão nos autos processuais. Dessa forma, o  Juiz das Garantias veio para 

salvaguardar direitos individuais, já positivados, impedindo contaminações do Juiz prolator da sentença, 

no julgamento da ação penal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, somente através da exclusão do inquérito nos autos do procedimento da fase 

processual, é possível evitar condenações baseadas em meros atos de investigação, e como 

consequência, o convencimento do juiz basear-se pela prova produzida em juízo, assegurando a real 

concretização das garantias constitucionais e procedimentais do ordenamento jurídico pátrio.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS CRIMES DE 

LGBTFOBIA . 

 

AUTOR PRINCIPAL: Matheus Pasqualin Zanon.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Vinicius Francisco Toazza. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma análise da possiblidade da aplicação da justiça 

restaurativa nos crimes de homofobia. Os episódios de LGBTfobia no Brasil ainda são frequentes, 

recentemente, com o julgamento da ADO 26 pelo Supremo Tribunal Federal, a LGBTfobia foi 

criminalizada, aplicada por analogia com a lei do racismo.  

As formas alternativas à resolução do conflito vêm sendo cada vez mais presentes no ambiente jurídico, 

isso ocorre devido à grande judicialização de conflitos e a morosidade do Poder Judiciário. A justiça 

restaurativa é uma destas formas, baseia-se no diálogo consensual, onde vítima e infrator, entre outras 

pessoas afetadas pela infração penal, participam ativamente na construção de soluções para a 

restauração dos traumas e perdas causados pelo crime. (PINTO, 2011). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No ano de 2002, a ONU votou uma recomendação para que fossem adotadas as práticas restaurativas 

nos países membros. No Brasil, em 2005, a Justiça Restaurativa ganha visibilidade, com a parceria 

estabelecida entre o Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), quando foi lançado o projeto “Promovendo Práticas Restaurativas.  

A justiça restaurativa difere-se da justiça retributiva, enquanto está busca retribuir ao ofensor com uma 

punição, através de um processo penal, aquela visa colocar as partes no centro do conflito, analisado as 

causas que levaram o infrator ao cometimento do delito, oportunizando aos envolvidos um diálogo 

equilibrado, diz-se que esse sistema promove a democracia participativa.  Para Silva, Felix e Camargo 

(2016). A infração na justiça restaurativa deixa de ser uma violação ao interesse do Estado e passa a ser 
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vista em um espectro mais amplo, analisando as origens do delito e não apenas uma relação de causa 

e efeito como é tratado modelo retributiva  

Com a recente criminalização pelo STF, a LGBTfobia ainda é um problema estrutural do Brasil, são 

recorrentes noticiados casos de agressões físicas, verbais, abusos e até mesmo mortes desta população, 

nesta perspectiva, a aplicação da justiça restaurativa poderia contribuir de forma significativa no avanço 

dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Ao aplicar a justiça restaurativa, através dos círculos de construção 

de paz e aplicando as diretrizes deste método, viabilizara-se o dialogo vítima e ofensor, oportunizando 

ambos a entenderem as vivências um do outro, quais fatores levaram o ofensor a praticar aquela 

conduta, bem como conscientização do infrator a compreender as consequências de seus atos perante 

a vítima e a sociedade em geral. Para Sobrinho (2011), estes procedimentos propiciam aos envolvidos 

uma visão particular do conflito que originalmente lhes pertence, legitimando-os a construir um acordo 

e um plano restaurativo, conseguindo construir um acordo objetivando suprir as necessidades 

individuais e coletivas das partes e se lograr a reintegração social da vítima e do infrator. 

Vale destacar que para que ocorra a aplicação da justiça restaurativa, as partes precisam estar cientes 

do procedimento, de que se trata de uma forma alternativa a resolução de conflitos, bem como que 

devem se comprometer com o processo restaurativo a fim de conseguir que sejam solucionados os 

conflitos. Além disso, pode-se trabalhar a justiça restaurativa paralelamente ao trâmite processual, uma 

vez que o processo tradicional não tem o objetivo de oportunizar os envolvidos a sanar os danos 

emocionais, e muito menos o agressor perceber seu comportamento e sua repetição estrutural do 

machismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, percebe-se que a aplicação da justiça restaurativa nos crimes de LGBTfobia, contribuiria de forma 

assertiva nos avanços sociais desta comunidade. Para as vítimas, este processo as validariam, onde se 

sentiriam compreendidas e respeitadas em suas necessidades. Para os ofensores, a conscientização e a 

quebra do comportamento LGBTfobicos.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O PRINCÍPIO DA MONOGÂMIA APLICADO AO DIRETO DE 

FAMÍLIA E A TUTELA JURISDICIONAL DAS RELAÇÕES 

POLIAFETIVAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Matheus Pasqualin Zanon  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profa. Dra. Adriana Fasolo Pilati 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.  

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa tem como objetivo suscitar uma análise da aplicabilidade do princípio da monogamia no 

direito de família, em oposição às relações poliafetivas. É notável que as mudanças sociais acontecem 

de maneiras mais rápidas e que o sistema jurídico em si não consegue acompanhar no mesmo ritmo e 

surgem divergências e lacunas jurídicas.  

Um dos princípios que regem o direito de família é o da monogamia, ideia é de que, para produzir 

validade jurídica, um matrimonio necessariamente deve ser monogâmico, ou seja, não reconhecer 

relações poliafetivas ou não monogâmicas.  

Com isso, faz-se necessário uma analisa de forma minuciosa e incisiva à problemática apresentada, se 

este princípio deve ser ainda aplicado no direito de família, bem como se ele deveria apenas ser 

caracterizado como norma de conduta, deixando de fazer parte do mundo jurídico, e ainda de que 

maneira se poderia relativizar sua aplicação para que não deixe de tutelar as novas relações poliafetivas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As relações poliafetivas existem, é fato. O ser humano por natureza é poliafetivo nas relações sociais, 

embora o padrão determinado pela sociedade, quanto às relações matrimoniais se impõe monogâmica, 
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ou seja, a monogamia é algo cultural. A partir desse ponto, o princípio da monogamia resulta em cercear 

a liberdade individual, acarretando na proibição jurídica de famílias poliafetivas.  

O comportamento sexual primitivo dava-se de forma “promiscua”, conhecida com heterismo, homens 

e mulheres relacionavam-se de forma não monogâmica e sem violar a moral estabelecida, desta forma 

só poderia assegura a filiação pela linhagem materna, afirmam (BAZZANELLA;BORGUEZAN, 2012). Após 

a mudança de entendimento de que a mulher não era a única responsável pelo processo reprodutivo, 

e que os homens também tinham participação, passou-se a impor a monogamia, exclusivamente para 

as mulheres.  

Com isso, era assegurada a filiação biológica dos homens, garantindo a sucessão da propriedade 

privada. Historicamente, portanto, a monogamia surge, em concomitância com a criação da 

propriedade privada, e do período de transição da sociedade matriarcal para a patriarcal, objetivando 

a proteção do patrimônio da família. Em sua origem, o ato de manter-se monogâmico ao parceiro não 

havia correlação alguma com os sentimentos individuais de amor ou paixão, e sim somente para garantir 

o acúmulo de propriedade. 

Dentro do contexto brasileiro, o casamento monogâmico era o único reconhecido com forma jurídica 

de modelo de família, no código civil de 1916, a família era constituída apenas pelo casamento e tinha 

um viés patriarcal (DIAS, 2016). No código civil de 2002 não houve inovação, pois ainda apresenta o 

princípio da monogamia como um dos requisitos a serem cumpridos para validar um casamento. Ainda, 

o Código Penal de 1940, nos traz em seu artigo 235, o crime de bigamia, o crime se enquadra nos crimes 

contra a família. Por outro lado, até o ano de 2005, com base no mesmo código, adultério também era 

considerado crime, ou seja, ocorre uma certa criminalização das relações poliafetivas. 

Sob uma ótica constitucional, os sujeitos possuem a liberdade para vivenciar sua orientação sexual, 

escolher com quem querem se relacionar, se querem casar, optar qual regime de bens regerá a relação, 

planejar se querem ter filho, dentre várias outras escolhas possíveis. A partir disso é necessário 

reconhecer que o fato de um indivíduo não poder decidir com quantas pessoas quer se relacionar 

afetivamente, ficando as relações não monogâmicas desamparadas juridicamente, é um poder que o 

Estado não pode ter na vida das pessoas.  

Além disso, o reconhecimento jurídico de relações poliafetivas no Brasil repercutirá em todo os ramos 

do ordenamento jurídico pátrio e uma das consequências seria: a descriminalização da bigamia, a 

possibilidade de realização de casamentos e de uniões estáveis não monogâmicas, a multiparentalidade 

e a possibilidade de divisão proporcional de benefícios previdenciários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O direito brasileiro desprotege as relações não monogâmicas, ocorrendo assim uma marginalização 

social e uma discriminação de gênero pela forma escolhida de se relacionar. Necessário, portanto, o 

enfrentamento desse tema para que famílias e relações poligamias não fiquem desamparadas 

juridicamente. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS IMIGRANTES DIANTE DO 

CENÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Monalise Dandena.  

COAUTORES: Laura Covatti dos Santos. 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF).  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo busca analisar alguns impactos da pandemia de COVID-19 nas condições de trabalho 

dos imigrantes, mais precisamente quanto ao agravamento do trabalho escravo e do tráfico de 

imigrantes no Brasil. Nesse sentido, a pesquisa destacará a preocupação do Programa de Extensão 

Balcão do Trabalhador – da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo – em ajudar esse 

público, prestando as orientações necessárias, de forma gratuita, em prol dos direitos trabalhistas. Para 

tanto, serão tratados alguns tópicos, de modo a: a) analisar o conceito de imigrante de acordo com a 

Lei nº 13.445/2017; b) mencionar alguns impactos aos direitos trabalhistas dos imigrantes em 

decorrência da pandemia de COVID-19 no Brasil e; c) fixar a importância da atuação do Programa de 

Extensão Balcão do Trabalhador para alertar os imigrantes acerca da possível violação de direitos no 

ambiente de trabalho. Logo, diante da intensificação da imigração no Brasil, a temática se mostra atual 

e necessária. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em 2017, uma nova legislação direcionada aos imigrantes passou a ter vigência no Brasil, trata-se da Lei 

nº 13.445, de 24 de maio de 2017, também conhecida como Lei de Migração (BRASIL, LEI Nº 13.445, 

2017). Esta representou um avanço, já que a migração internacional no Brasil era fixada até então pelo 

Estatuto do Estrangeiro - instituído na época do Regime Militar (BRASIL, LEI Nº 6.815, 1980). A nova Lei, 

no artigo 1º, § 1º, inciso II, definiu o imigrante como a “pessoa nacional de outro país ou apátrida que 

trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil” (BRASIL, LEI Nº 13.445, 
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2017). Segundo Tedesco, "A imigração senegalesa para a América do Sul, em particular para o centro-

sul do Brasil, vem chamando a atenção de pesquisadores, principalmente nos âmbitos econômico-

laborais, sociais, culturais e religiosos" (TEDESCO, 2018, p. 18). Para tanto, percebe-se que um dos 

atrativos do Brasil para os imigrantes senegaleses, por exemplo, são as oportunidades de trabalho, 

inclusive, por vezes, chegam em um país estranho desacompanhados de suas famílias, carregando 

consigo sua cultura, religião e a vontade de encontrar um lugar melhor para sobreviver. 

Complementando o exposto, Tedesco menciona que os "Senegaleses são imigrantes laborais; os 

espaços de trabalho são variados; percebe-se uma grande inserção em espaços agroindustriais (de aves 

e bovinos) [...]" (TEDESCO, 2018, p. 42). Diante do cenário mundial da pandemia de COVID-19, reitera-

se a preocupação com as relações de trabalho que envolvam esse público, tendo em vista que, as 

circunstâncias atuais podem criar barreiras para que estes tenham conhecimento sobre as violações de 

seus direitos - afinal, para obterem renda e condições de vida, os imigrantes podem se sujeitar a 

empregos que não obedeçam as formalidades legais. Para tanto, a Portaria nº 87/2020 foi elaborada a 

fim de complementar alguns dispositivos , entre eles, o artigo 30 da Lei de Migração, o qual autoriza a 

residência do imigrante caso tenha sido vítima de tráfico de pessoas ou de trabalho escravo, ou haja 

violação de direito agravada por sua condição migratória (artigo 30, inciso II, g')  (BRASIL, LEI Nº 13.445, 

2017). Pelo inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 87/2020, considera-se trabalho escravo: "o imigrante 

reduzido à condição análoga a de escravo, seja pela submissão a trabalhos forçados ou jornada 

exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição da sua locomoção em razão de dívidas 

contraídas com o empregador, ou retenção de documentos ou objetos pessoais com o fim de retê-lo no 

trabalho" (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PORTARIA Nº 87, 2020). Como a 

pandemia representa um fator agravante ao desemprego e à estadia de imigrantes no Brasil, o Balcão 

do Trabalhador se coloca à disposição da comunidade local para prestar esclarecimentos e assistência 

jurídica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pelo exposto, nota-se que o Programa de Extensão Balcão do Trabalhador tem como um de seus 

objetivos informar e orientar empregados e empregadores acerca dos seus direitos e deveres 

trabalhistas, inclusive, preocupa-se em dar conhecimento aos imigrantes sobre a legalidade das 

condições de trabalho no Brasil. Além disso, o Balcão do Trabalhador realiza palestras e visitas para 

sanar dúvidas, bem como apoia e participa de eventos que tenham como temática a questão 

imigratória. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 

BRASIL, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Imprensa Nacional. PORTARIA Nº 87, DE 23, DE 

MARÇO DE 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-87-de-23-de-marco-

de-2020-249440047. Acesso em: 15 ago. 2020. 

TEDESCO, João Carlos. Temores, ausências e redefinições: idiossincrasias da imigração senegalesa no 

sul do Brasil. Século XXI, Revista de Ciências Sociais, v.8, no 1, p.15-46, jan./jun. 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo:  

 

(X) Resumo      (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso  

 

AS CIDADES E A PANDEMIA COVID-19: O QUE APRENDEMOS?  

  

AUTOR PRINCIPAL: Natália Costa Boff   

ORIENTADOR: Marcos Antonio Leite Frandoloso  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

  

INTRODUÇÃO:  

As cidades sempre foram palco de evoluções históricas e são o resultado deste processo; toda a peste, 

epidemia e problemas sanitários, acabaram remodelando-as. Devido ao crescimento acelerado da 

industrialização, grande parte da população começou a viver nas cidades com condições insalubres. 

Essas epidemias exibem a ligação entre a urbanização e doenças contagiosas, como é o exemplo atual 

da COVID-19. O método de urbanização consiste em serviços e comércios ficarem condensados nas 

áreas centrais, e nas periferias setores com o uso majoritariamente residencial, dessa forma, o vírus se 

dissemina rapidamente, pois a população acaba usufruindo de áreas com menor condições da 

infraestrutura – como são as comunidades Beira Trilhos em Passo Fundo, além de ter a necessidade de 

se locomover para o trabalho e afins. O modelo urbanístico já estava em crise, porém com a pandemia 

do novo corona vírus ficou ainda mais evidente, pois mostra a escassez de políticas públicas, comprova 

um urbanismo sem muita capacidade de adaptação e escancara um sistema que não protege a vida. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As diversidades das cidades são encontradas em características como clima, cultura e malha, por 

exemplo, além de que dentro delas são desiguais por conterem áreas precárias, excluídas e isoladas, 

sem saneamento básico – questão invisível antes, mas que se tornou transparente com a COVID-19. 

Enfrentar uma crise é experienciar diversas possibilidades de esperança e maneiras de reinventar o 

modelo que estava colapsado antes mesmo da pandemia. Diante de tantas incertezas, analisar os casos 

urbanos durante e, projeções de como serão os espaços urbanos pós crise se torna fundamental.   

A pandemia expõe falhas, dentre elas, a mobilidade, como os transportes públicos e a, centralidade 

urbana.  Quando se trata da diminuição dos serviços de transporte público, para ser uma estratégia com 
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a finalidade de reduzir a movimentação de pessoas e limitar a disseminação do vírus, também, baliza o 

acesso aos locais saúde para profissionais e pacientes que não possuem outra opção de deslocamento. 

Com a frota e frequência de viagens reduzidas, acaba aumentando o tempo de espera nas paradas de 

ônibus, e a vista disto pode provocar aglomerações de pessoas nestes pontos e lotação dos veículos, 

aumentando o risco de dispersão do vírus.  

Sobre a centralidade das cidades, que conduz as pessoas a terem esse maior deslocamento, talvez a 

pandemia mostre um novo método de planejamento urbano, com bairros mais autossuficientes (ALVIM, 

2020) uma cidade mais policêntrica e equilibrada.  Ainda a respeito de mobilidade urbana durante a 

pandemia, o caso de Milão (ARCHDAILY, 2020a) chama atenção e faz refletir, pelo falo de após o 

lockdown e visando a volta da normalidade, a prefeitura apresentou um projeto de “Ruas abertas“, que 

estimula e abre espaço para ciclistas e pedestres assim, desincentivando o uso de automóveis. Além de 

querer manter a pequena vitória de diminuição da poluição atmosférica nos meses de isolamento, o 

novo plano da prefeitura incita a urbanidade, promovendo uma cidade para pessoas, com uma simples 

implantação de ciclovia de baixo custo e calçadas mais amplas. Outras cidades e lugares do mundo 

também abriram suas ruas, como por exemplo Bogotá, Budapeste, cidades da Alemanha e entre outros 

(ARCHDAILY, 2020b). 

A cidade é o lugar do encontro, e a maior atração da cidade são as pessoas, e desse modo as trocas que 

ocorrem no espaço público, defende Jan Gehl (2015). No cenário atual do país, onde existe uma enorme 

fraqueza na democracia, a ocupação de espaços públicos para exigir seus direitos é primordial, porém, 

convivemos com um paradoxo, de medidas de saúde (distanciamento social), que repelem o uso destes. 

Deve-se então, ressignificar o uso desses, para que se consiga garantir o distanciamento físico, mas sem 

um isolamento social realmente. Locais públicos continuarão sendo uma técnica para garantir a 

qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O plano urbano deve elaborar cidades resilientes a eventos extremos, climáticos ou, sanitários. 

Promover maior ocupação de moradias em áreas centrais, com infraestruturas, em vazios urbanos. 

Também distribuir equipamentos pelo território ligados com sistemas de mobilidades eficientes e 

inclusivas. Reduzir desigualdades sociais, promovendo direito à cidade para todos, e evitando assim o 

colapso são imprescindíveis, e sua reflexão em áreas como as comunidades Beira Trilhos em Passo 

Fundo são iminentes e urgentes. 

 

REFERÊNCIAS:  

ALVIM, Tomas. Como serão as cidades no pós-pandemia. Disponível 

em:<https://www.estadao.com.br/infograficos/saude,como-serao-as-cidades-no-pos-pandemia> 

Acesso em Julho de 2020. 
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ARCHDAILY. Milão melhorará suas ruas para pedestres e ciclista após a crise de covid-19. Disponível 

em:<https://www.archdaily.com.br/br/938340/milao-melhorara-suas-ruas-para-pedestres-e-

ciclistasapos-a-crise-de-covid-19> Acesso em 22 Maio de 2020. (a) 

ARCHDAILY. Cidades do mundo todo abrem suas portas para pedestres e ciclistas durante a pandemia. 

Disponível em:<https://www.archdaily.com.br/br/937965/cidades-do-mundo-todo-abrem-suas-

ruaspara-pedestres-e-ciclistas-durante-pandemia> Acesso em 08 Agosto de 2020. (b) 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

Figura 1 – São Paulo. Foto de Bruno Thethe, via Unsplash Disponível em: < 

https://www.archdaily.com.br/br/938151/coronavirus-desigualdade-e-acesso-ao-sus-onde-vivem-os-

mais-vulneraveis > Acesso em 22 Maio de 2020.  

Figura 2 – Banco de imagens, modificada pela autora 

Figura 3 - Natureza Urbana. Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/br/938922/como-

retornar-a-vida-em-comunidade-no-mundo-pos-pandemia > Acesso em 22 Maio de 2020.  

Figura 4 - Foto de Leica Bill, via VisualHunt / CC BY-NC Disponível em: < 

https://www.archdaily.com.br/br/937965/cidades-do-mundo-todo-abrem-suas-ruas-para-pedestres-

e-ciclistas-durante-pandemia > Acesso em 22 Maio de 2020.  

Figura 5 - Ciclista em Bordeaux, França. Foto de Clément Falize, via Unsplash Disponível em: < 

https://www.archdaily.com.br/br/937965/cidades-do-mundo-todo-abrem-suas-ruas-para-pedestres-

e-ciclistas-durante-pandemia > Acesso em 22 Maio de 2020.  
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ANEXOS  

             

Figura 1: Desigualdade e diversidade das                                    Figura 2: Esquema dos modelos de                    

cidades (São Paulo. Foto de Bruno Thethe.)                                  centros urbanos 

 
Figura 3 – Ressignificar espaços 

 

          
Figura 4 e 5 – Cidades do mundo abrem as ruas para pedestres e ciclistas 

Foto (4) de Leica Bill, via VisualHunt / CC BY-NC. – Ciclista em Bordeaux, França. Imagem (5) de Clément Falize 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CAMPANHA: RESPONSABILIDADE COLETIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natália Kunz  

COAUTORES: Aline Cristina Pereira, Gabriela do Nascimento Corso, Isadora Araldi Giacomin, Kaíque 
Slongo, Lucas do Nascimento Apolinario, Yasmim Gabriela Siqueira, Aline do Carmo, Ciro Gusatti, 
Lisiane Caroline Rodrigues Hermes e Olmiro Cristiano Lara Schaeffer 

ORIENTADOR: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Em meio a pandemia do COVID-19, a Agência de Comunicação Solidária – Célula, da Universidade de 

Passo Fundo buscou manter seus trabalhos, ainda que de forma totalmente online. Enquanto 

organizava-se para voltar com suas atividades, o Célula que já estava com planos de atender o Projeto 

TransformAção - uma instituição sem fins lucrativos engajada com causas sociais e ambientais - 

sensibilizou-se com os transtornos que os recicladores estavam passando e mudou as prioridades de 

trabalho para o semestre 2020/1. O principal problema identificado e que deu início à campanha de 

comunicação, foi em relação ao ciclo dos resíduos, uma vez que ele não termina quando seu descarte é 

feito. Dessa maneira, surgiu a necessidade de conscientizar a população que esta problemática é de 

extrema importância e, por isso, o descarte deve ser feito corretamente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Após a definição do foco da campanha, foram iniciadas pesquisas com dados secundários para maior 

compreensão por parte do grupo de extensionistas sobre o assunto que seria tratado. Além disso, foi 

preciso pesquisar o método mais recomendado para o descarte correto dos resíduos contaminados, de 

forma que não fosse expor os recicladores ao COVID-19. Sendo assim, a parceria com professores 

pesquisadores da Universidade de Passo Fundo, como por exemplo, a Professora Elisabeth Maria 

Foschiera, Pedagoga envolvida com a causa da sustentabilidade, com Cooperativas e reuniões com o 

Iltomar Siviero, um dos coordenadores do Projeto TransformAção foram essenciais para o 

entendimento sobre o assunto. Em seguida, logo após a pesquisa, estabeleceu-se na campanha de 
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comunicação que o descarte de máscaras, luvas e materiais com secreção, ou seja, o foco de 

contaminação, deveriam ser descartados em um saco plástico e em seguida, jogados na lixeira do 

banheiro, pois a mesma já contém resíduos contaminados que não são reciclados e reaproveitados. 

Além disso, se possível, a sacola com o resíduo pode ser identificada através da escrita de um “X” para 

especificar que dentro dela tem material que necessita de cuidados com o manuseio. 

De posse destas informações, iniciou-se a fase de criação de redação e layout. Iniciou-se com a 

denominação da campanha como sendo: “Responsabilidade Coletiva”, pelo fato que é dever dos 

cidadãos da cidade de Passo Fundo cuidar e proteger a saúde do próximo. Em seguida, surgiu a ideia 

para o slogan: “O resíduo não usa máscara.”. O mesmo transmite a mensagem que a máscara está 

protegendo a todos, nesse momento, mas alguém tem que protegê-la também. Por isso, deve ter um 

destino adequado. Também na fase de criação foram definidas as peças e meios de divulgação onde a 

campanha seria veiculada. A agência decidiu fazer dois cards, um cartaz, dois vídeos, um spot e, 

posteriormente, um outdoor, para atingir o maior número de pessoas possível, pois foi constatado que 

esta campanha não tinha um público-alvo, ela era importante para todos. Os layouts das peças pensadas 

foram definidos e feitos pelos extensionistas, com a ajuda de voluntários, como o aluno de Publicidade 

e Propaganda João Malossi e a aprovação final dos professores/orientadores do projeto juntamente 

com o coordenador do Projeto TransformAção. 

Por fim, foram definidos como meios de divulgação dos vídeos e cards as redes sociais como o 

Instagram, Facebook, Whatsapp e a própria UPF através da UPFTV e o canal de notícias da mesma, já 

para o cartaz foram escolhidos lugares com circulação de pessoas, nas medidas que a pandemia 

permite, como supermercados farmácias e ônibus, porém como o Projeto TransformAção e a Agência 

Célula de Comunicação Solidária não possuem recursos para a impressão dos cartazes, foi decidido fazer 

uma vaquinha online para a arrecadação de uma quantia de dinheiro que possibilita a impressão dos 

mesmos. E a intenção é expandir para meios de comunicação maiores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O impacto da campanha, aos poucos, está sendo assertivo, mesmo não se tratando de um assunto que 

traz bastante repercussão, alguns veículos importantes como “Lixo Zero Marau” estão repassando a 

campanha para ter maior visibilidade e tudo isso foi conquistado de forma natural, apenas com a 

sensibilização dos demais. Sendo assim, pode-se perceber que as pessoas estão, de certa forma, tendo 

empatia pelo próximo e consciência de descarte correto. 

 

REFERÊNCIAS: 

      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Natan Ismael Lovison de Campos.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial. 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF).  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo busca analisar a questão do trabalho escravo no Brasil, visto que, essa prática ainda 

é verificada na sociedade contemporânea. Para tanto, destaca-se que independentemente do marco 

histórico que representou a Lei Áurea (Lei nº 3.353 de 1988), extinguindo a escravidão no Brasil, as 

práticas escravistas perduraram no tempo. Sob essa perspectiva, a pesquisa foi dividida em três partes: 

a) compreender o termo trabalho escravo; b) analisar a escravidão como uma herança cultural a ser 

combatida pelo Direito e; c) fixar a importância de práticas extensionistas a fim de alertar a comunidade 

acerca dos seus direitos e deveres como trabalhadores. Logo, é de suma importância o estudos das 

práticas escravistas na atualidade como forma de prevenção e informação.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente, importa contextualizar o termo trabalho escravo e as condições que especificam a prática 

escravista no Brasil. O Ministério do Trabalho considerou na Portaria nº 1.129/2017, em seu artigo 1º, 

a definição das condições análogas à de escravos, entre elas, citam-se: "a) a submissão do trabalhador 

a trabalho exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária; b) o 

cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no 

local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, caracterizando 

isolamento geográfico [...]" (BRASIL, PORTARIA Nº 1.129, 2017). Além disso, "[...] c) a manutenção de 

segurança armada com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho em razão de dívida contraída 

com o empregador ou preposto; d) a retenção de documentação pessoal do trabalhador, com o fim de 

reter o trabalhador no local de trabalho", também se enquadram como condição análoga à de escravo 

(BRASIL, PORTARIA Nº 1.129, 2017). A fim de combater esta prática, o Código Penal, em seu artigo 149, 
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determinou como crime a redução de alguém a condição análoga à de escravo, fixando a punição do 

agente no caput e parágrafos primeiro e segundo (BRASIL, DECRETO-LEI Nº 2.848, 1940). Posto isso, 

observa-se que a escravidão está vinculada com a cultura deixada no Brasil, de modo que, atualmente 

ainda encontram-se casos relacionados de trabalhadores em situações análogas a de escravos. Um fator 

que intensifica a prática escravista na atualidade é o tráfico de pessoas - o qual antigamente era feito 

com os navios negreiros e atualmente é praticado de diversos meios (NOGUEIRA, 2014, p. 2). No 

passado, os escravos eram direcionados, na sua maioria, para o trabalho agrícola nas fazendas dos 

grande agricultores, por sua vez, nos dias de hoje a exploração de pessoas se voltou para outros meios, 

como por exemplo: a exploração sexual e trabalho vinculado ao tráfico de drogas  (os quais, em grande 

parte, são praticados por menores de idade) (NOGUEIRA, 2014, p. 4). Sob essa perspectiva, percebe-se 

que muitas circunstâncias podem motivar o trabalhador a permanecer em um emprego informal, sem 

os seus direitos e deveres assegurados, sendo explorados pelos senhores de engenho da atualidade 

(NOGUEIRA, 2014, p. 3). Prezando pela dignidade da pessoa humana, por um ambiente laboral lícito e 

pela segurança física, psíquica e jurídica, o Programa de Extensão Balcão do Trabalhador tem como um 

de seus objetivos alertar e informar os trabalhadores de Passo Fundo/RS e região sobre a legislação 

trabalhista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Logo, percebe-se que os reflexos da escravidão ainda assombram as relações trabalhistas brasileiras, 

portanto se faz necessário compreender as definições e as configurações do trabalho escravo, a fim de 

facilitar a sua identificação no local de trabalho. A cultura escravista deve ser combatida no Brasil e isso 

pode ser possível com a ajuda de Programas de Extensão, tal qual como o Balcão do Trabalhador. 
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A CONCRETUDE DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA VISÃO 

SOBRE O PROJETO "DIVERSIDADES: VISIBILIDADE E 

GARANTIA DE DIREITOS" 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Paula Cristina Tibola  

COAUTORES: Daniela Ferro, Diego Kobusseski, Valdirene Cássia Bosa 

ORIENTADOR: Cristina Fioreze, Luciana Ardenghi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo tem por objetivo apresentar uma concisa exposição acerca das atividades 

desenvolvidas pelo Projeto de Extensão: “Diversidades: visibilidade e garantia de direitos” que vem 

atuando desde 2016 na Universidade de Passo Fundo (UPF). O projeto tem como norte o 

desenvolvimento de ações interdisciplinares de cunho educativo visando intervir no âmbito local e 

regional para construção de um respeito à diversidade sexual e defesa dos direitos da população 

LGBTQIA+. Dividida em dois eixos, sendo o eixo I, voltado ao atendimento no ambulatório de Identidade 

de Gênero, com enfoque à população transgênero e seus familiares, na qual atividades de caráter 

individual e grupal foram aplicadas. Já o eixo II,  é voltado à atenção as demandas psicossociais, 

socioeducativas e jurídicas da população LGBTQIA+ em diversos espaços sociais.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O impacto negativo que a discriminação provoca na sociedade, expressada pela LGBTfobia e agravada 

pela heteronormatividade, contribuem para um ambiente de hostilidade e exclusão da população 

LGBTQIA+. O Projeto de Extensão: “Diversidades: visibilidade e garantia de direitos” busca construir 

práticas com a finalidade de combater essa realidade no campo regional e local. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
4

9
4

 

O Eixo I de atividades foi realizado na Clínica de Fonoaudiologia da UPF, com direcionamento a 

população transgênero e seus familiares. Os atendimentos foram conduzidos pelos seguintes cursos 

participantes, medicina, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, em sessões de caráter individual ou 

grupal. A formação de grupos, tanto de pacientes quanto de familiares, teve como propósito também a 

inserção da arte terapia, como também, formação e discussão junto a equipe objetivando uma 

expansão de conhecimento relacionado a esta realidade. 

O Eixo II de atividades foi realizado em diversos espaços, como a UPF, mídias da região e escolas, a fim 

de promover a superação dos preconceitos e propiciar atenção as demandas psicossociais, 

socioeducativas, socioeconômicas e jurídicas desta população. Ademais, enquanto componentes deste 

eixo, há as atividades de formação para a comunidade acadêmica da UPF, além de campanhas com 

objetivo de disseminar informações acerca da diversidade sexual e de gênero, direcionado à defesa dos 

direitos da população LGBTQIA+, com centralidade em escolas e IES, além de campanhas gerais. Uma 

das principais ações desenvolvidas foram as oficinas, salas temáticas, seminários, cine-fórum e ações 

coletivas para sensibilização acerca das vulnerabilidades da população LGBTQIA+, buscando com isso, 

oportunizar um debate focado no acesso a cidadania, educação e direitos fundamentais. 

Em levantamento feito pelo projeto com os participantes acerca das ações desenvolvidas, foi 

constatado que há uma necessidade de pautar sobre diversidade. Grande maioria dos participantes 

declararam considerar importante a realização das oficinas e que o assunto pudesse ser tratado num 

âmbito mais expandido, como em escolas, assim englobar alunos, professores e pais. Em questão de 

pontos negativos, foi exposto, pelos participantes, a escassez de interesse pelo público geral e espaços 

fora do meio acadêmico para eventos com essa temática, trouxeram, também, a possibilidade de uma 

maior duração dos mesmos. Já como sugestão, os participantes recomendaram a busca por participação 

do público, maior frequência e tempo das oficinas, a procura por representatividade em todos os 

eventos, como também, ampliar os espaços de atuação das oficinas para fora da universidade. 

Tal levantamento trouxe em seus resultados a conclusão de que a população em geral não dispõe de 

muita informação sobre o assunto, e que ele é tratado em maior número em ambientes acadêmicos. 

Portanto, compreende-se a necessidade de mais locais para discussão e propagação de conhecimento 

acerca dessa temática.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Consideramos que o Projeto “Diversidades: visibilidade e garantia de direitos” vêm a contribuir de forma 

marcante na discussão e na visibilização da causa LGBTQIA+, de modo a fortalecer o acesso à informação 

acerca desta temática. Ainda, o projeto visa e possibilita um acesso democrático e efetivo ao cuidado 

em saúde, concretizando em ações diretas a busca pela liberdade e pela equidade.      
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(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A SITUAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS DIANTE DA CRISE DO 

COVID-19. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pedro Darif  

COAUTORES: Gabriela Bolzan Souza 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o avanço do COVID-19 no país, desde março de 2020, inúmeras medidas foram tomadas para 

prevenir a disseminação do vírus, seja em ambientes de trabalho, estudo, lazer, entretenimento, entre 

outros. Na maioria desses locais, as mudanças foram feitas com certa tranquilidade e sucesso. Ocorre 

que em certa ramificação da sociedade, nos presídios, as expectativas são rasas, gerando muita 

preocupação entre os carcerários e profissionais que lá atuam. Assim sendo, este trabalho tem como 

foco analisar a situação dos presídios brasileiros diante da crise do COVID-19, bem como o trabalho que 

está sendo realizado pelo Poder Judiciário e profissionais que atuam nas penitenciárias. Dessa forma, 

utilizando o método hipotético-dedutivo será elucidado, portanto, a situação nos dos presídios 

brasileiros frente ao COVID-19 e as consequências do espalhamento do vírus em tais ambientes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Diante da letalidade do Coronavírus, em meados do mês de março, governadores e prefeitos optaram 

por determinar a impossibilidade de estabelecimentos comerciais e empresas continuarem 

funcionando normalmente. Daquele momento em diante, todos tiveram de se adaptar. Muitas 

empresas deixaram seus funcionários trabalhando na modalidade home office, inclusive, restaurantes 

focaram suas vendas somente em tele entrega. Todos que tiveram a oportunidade de se adequar aos 

desafios advindos com a pandemia o fizeram. Verifica-se, entretanto, que a situação nos presídios é 

muito diferente, especialmente quando há superlotação. Com tantos presos confinados em espaços 

pequenos e com uma infraestrutura precária, não é de surpreender que o COVID-19 possa contaminar 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
4

9
7

 

de uma forma tão alarmante aqueles que habitam esses locais. O presídio de João Pinheiro, em Minas 

Gerais, por exemplo, contém duzentos detentos com coronavírus, além de duzentas e onze pessoas 

contaminadas na cidade (G1, 2020b). Nota-se a clara diferença no número de infectados, pois o presídio 

tem capacidade para cento e noventa e quatro detentos (G1, 2020b). A taxa de infecção dentro desse 

presídio é notavelmente maior, pois na cidade os casos estavam aumentando de forma lenta e 

controlada, porém, no presídio houve descontrole dos casos, motivo pelo qual foram tomadas diversas 

medidas, como por exemplo: limpeza geral, desinfecção de ambientes e distribuição de máscaras e EPIs 

(G1, 2020b).  Nessa penitenciária, além das citadas medidas, foi possível deixar os infectados em 

quarentena com acompanhamento profissional (G1, 2020b). No entanto, trata-se de uma exceção à 

regra, visto que, a situação prisional do Brasil demonstra um cenário de superlotação e de falta de 

infraestrutura, com espaços restritos. Manter os infectados em quarentena torna-se praticamente 

impossível, circunstância que levou a interdição de alguns desses locais, como o Presídio Central de 

Porto Alegre/RS, que na data de 21 de julho, foi interditado por quinze dias, a fim de evitar a 

contaminação de novos detentos e poder apurar com maior precisão quem realmente se encontrava 

contaminado (G1, 2020a). Caso a disseminação do vírus não seja controlada rapidamente, ainda mais 

vidas podem ser perdidas nos próximos meses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O COVID-19 afetou a sociedade de forma inédita, fazendo com que milhões de brasileiros mudassem os 

seus estilos de vida para se adaptarem aos desafios advindos com a pandemia. Todavia, a realidade dos 

presídios é outra, pois os presos estão muito expostos ao vírus por permanecerem aglomerados em 

celas. Para tanto, percebe-se que, embora os presos se encontrem nessas circunstâncias, o Poder 

Judiciário tem se movimentado na tentativa de intervir que o vírus se prolifere. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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O DIREITO PENAL E A MUDANÇA DOS CRIMES COMETIDOS 

DURANTE PANDEMIA DO COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pedro Darif  

COAUTORES: Gabriela Bolzan Souza 

ORIENTADOR: Maira Angélica Dal Conte Tonial 

UNIVERSIDADE: Programa de Extensão Balcão do Trabalhador, Faculdade de Direito (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o avanço do coronavírus no Estado do Rio Grande do Sul (RS) incontáveis mudanças puderam ser 

verificadas, tendo em vista que, muitos aspectos da realidade foram taxados como o “novo normal”. 

Uma dessas mudanças foi quanto ao isolamento social, no entanto, quando o cidadão for a lugares 

públicos, deve ser mantido o distanciamento - tudo em prol da saúde da coletividade. Destaca-se que, 

no âmbito do Direito Penal, os crimes como homicídio, roubo, furto de veículos e ataques a bancos, por 

exemplo, foram constatados em uma menor escala quando comparados com a realidade antes da 

pandemia. Logo, este trabalho, utilizando do método hipotético-detutivo e da revisão bibliográfica, 

busca analisar a mudança ocorrida no Estado do RS em relação aos crimes cometidos durante a 

pandemia de COVID-19. O objetivo principal é possibilitar a reflexão da comunidade em relação a crimes 

que antes eram praticamente impossíveis de ocorrer, bem como, de discutir o aumento e diminuição 

de outros tipos penais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a ploriferação de COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul foram necessárias diversas 

mudanças em prol da sociedade. Se a população não fizer o uso de máscaras, manter o distanciamento 

social e incluir na sua rotina a higienização das mãos e do rosto, por exemplo, o número de casos poderia 

ser ainda maior, já que ester vírus se espalha facilmente. Outra mudança significativa foi tocante ao 

Direito Penal, especificamente, nos crimes relacionados a doenças, antes pouco conhecidas. O artigo 

267 e seguintes do Código Penal brasileiro dispõe sobre os Crimes Contra a Saúde Pública, cita-se o 
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artigo 268, pelo qual: "Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa", considera-se crime (BRASIL, DECRETO-LEI No 2.848, 1940). Tal 

artigo, antes da presente pandemia, era raramente utilizado, justamente por haver poucos casos em 

que poderia ser aplicado. Atualmente, entretanto, como explica bem Nunes, basta o descumprimento 

de imposição legal obritária, como proibições de acesso a praças públicas e praias para incidir no crime 

(NUNES, 2020). Outro crime disposto na legislação penal trata da epidemia, ou seja, "Causar epidemia, 

mediante a propagação de germes patogênicos", conforme o artigo 267 (BRASIL, DECRETO-LEI No 2.848, 

1940). Para Nunes, o crime de epidemia é praticado quando determinada pessoa, por exemplo, ciente 

de estar contaminada pelo vírus de COVID-19, promove deliberadamente a transmissão da doença a 

outras pessoas (NUNES, 2020). São crimes que antes não eram tão comuns, mas vêm sendo aplicados 

em razão da pandemia, assim, toda e qualquer pessoa pode responder criminalmente caso tenha 

intenção de violar os artigos supracitados. Cumpre asseverar que, enquanto alguns crimes (como o de 

causar epidemia) estão mais presentes em razão da pandemia, outros deixaram de ser presenciados no 

Estado do RS. Veja-se, o crime de homicídio, fez 130 vítimas em julho de 2020 quando em julho de 2019 

fez 148 vítimas (G1, 2020). Os ataques a banco também tiveram a redução de 77,8% nos mesmos 

períodos, bem como os roubos de veículos, com diminuição de 27% (G1, 2020). Pode-se dizer que esses 

números foram reduzidos devido ao menor número de veículos e pedestres nas ruas, além da 

possibilidade das forças policiais poderem transitar melhor pelas cidades e prestar mais atenção nos 

cidadãos que vão ao mercado ou ao trabalho. No entanto, houve um aumento significante no número 

de estelionatos (G1, 2020), sendo um tipo penal que o agente não precisa ir às ruas para praticá-lo, 

basta, por exemplo, utilizar de telefones celulares para induzir as vítimas a fornecer vantagem indevida 

aos criminosos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Durante a pandemia de COVID-19 houve mudanças significativas na aplicação do Direito Penal, bem 

como, na quantidade de crimes no Estado do RS. Como reflexo disso, a sociedade deve, mais do que 

nunca, se ater a essas mudanças, saber quais crimes são os mais prováveis de acontecer e o motivo. 

Assim, possuirão maior conhecimento em relação aos crimes mais e menos praticados atualmente, além 

dos que antes eram pouco conhecidos e agora podem ser aplicados com maior facilidade. 

 

REFERÊNCIAS: 
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O AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DE HIGIENE 

RECOMENDADOS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS 

PELOS FORNECEDORES CARACTERIZA PRÁTICA ABUSIVA, 

NOS TERMOS DO CDC? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Péter Papke 

COAUTORES: Alice Xavier 

ORIENTADOR: Vanderlise Wentz Baú 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - RS 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem por objetivo de realizar uma análise do impacto causado pelo Covid – 19 nas 

relações de consumo, bem como, salientar a prática abusiva do aumento exacerbado de preços de 

alguns itens de primeira necessidade, e seus reflexos nas diferentes realidades dos consumidores, 

evidenciando os dispositivos legais de proteção que devem ser utilizados para inibir tais condutas. A 

metodologia utilizada será a indutiva, buscando a partir das normais consumeristas a tipificação da 

conduta dos fornecedores, bem como apresentar proposta para equilibrar as relações de consumo 

afetadas pela pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o advento da Lei 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a sociedade brasileira 

alcançou um grande avanço no que tange as relações de consumo, diante da previsão de normas 

disciplinadoras das relações de consumo, com foco na proteção do consumidor, reconhecidamente 

parte hipossuficiente nessa relação. Se, de um lado, a novel legislação trouxe mais segurança jurídica 

ao consumidor, de outro, fornecedores e prestadores de serviço aumentaram seu cuidado com o seu 

produto ou serviço, a fim de prevenir-se de eventuais sanções. 
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As normas do CDC, com muito mais razão, devem manter-se íntegras e amplamente aplicáveis em uma 

situação social atípica como é o caso da pandemia do Covid-19. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o COVID-19 é uma doença causada pelo  novo agente corona-vírus, que se mostra 

altamente contagioso, de rápida propagação e que afeta preferencialmente, pacientes com doenças 

crônicas, os imunodeprimidos e os idosos. A sua alta taxa de contágio e a ausência de um medicamento 

capaz contê-lo, fundamenta sua condição de pandemia global. Essa situação de excepcionalidade 

produz impactos não somente nas áreas da saúde como também na economia, turismo, indústria e 

comércio, as agências nacionais. 

A ANAC e ANVISA acompanham a situação e já disponibilizaram orientações a serem seguidas por 

fornecedores e consumidores, visando auxiliar no combater à disseminação do vírus. Conforme a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as cadeias de distribuição 

globais foram afetadas, algumas bolsas de valores sofreram quedas abruptas, e houve um 

enfraquecimento da procura por bens de consumo e de produção, gerando um colapso de preços para 

produtos e serviços externos e internos. 

Nesse contexto atípico é comum o aumento dos preços de alguns itens diante da sua escassez no 

mercado. O Ministério da Saúde anunciou medidas de prevenção de propagação da doença e dentre 

outras, estão a frequente higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel e de máscaras 

de proteção, o que aumentou muito a procura desses produtos em todo o país, causando, inclusive, o 

completo desabastecimento em alguns lugares. Nesse cenário, os fornecedores estão se prevalecendo 

e aumentando abusivamente os preços desses produtos, o que alija a grande massa de pessoas 

economicamente carentes do acesso a esses produtos e, consequentemente, mais vulneráveis à 

contaminação. 

A elevação de preços dos produtos e serviços encontra um dispositivo específico, que é o art 39, X do 

CDC, que veda o fornecedor a elevar os valores de mercadorias sem justa causa. Rizzato Nunes descreve 

que esse artigo possui validade jurídica para indicar prática abusiva por parte do fornecedor na situação 

que se encontra o contrato de compra e venda, ou, se o produto está envolto de legislação reguladora, 

"somente pode ser entendida  como tipo de prática abusiva pós-contratual. Ou, na pior das hipóteses, 

terá eficácia quando se tratar de caso de preço controlado ou tabelado" (2018, p. 626). Isso significa 

que o empresário que produz e oferta determinado produto, poderá determinar o seu preço em quase 

qualquer hipótese. 

Conforme o princípio da livre iniciativa descrita na Constituição Federal do Brasil, os indivíduos que 

exercem a atividade empresarial podem executar as suas iniciativas econômicas, sem qualquer 

interferência do Estado. Existe ainda vigente em nosso território, a liberdade de preços, que possibilita 

o fornecedor determinar o valor de seus produtos livremente, conforme seus custos de produção e a 

concorrência com outros fornecedores, além de outros fatores subjetivos. 

Porém, o texto constitucional de 1988 é claro ao autorizar a intervenção estatal na economia, por meio 

da regulamentação e da regulação de setores econômicos, inclusive de forma excepcional, o controle 

de preços. Entretanto, o exercício de tal prerrogativa deve-se ajustar aos princípios da Ordem 

econômica descritos no art. 170 da CF. Dessa forma, o voto do Ex- Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Joaquim Barbosa, em recurso extraordinário descreve que  
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o controle de preços é forma de intervenção do Estado na economia e somente pode ser considerado 

lícito se praticado em caráter de excepcionalidade, uma vez que a atuação do Estado está limitada pelos 

princípios da liberdade de iniciativa e de concorrência. Não pode o governo suprimir integralmente a 

liberdade de concorrência e de iniciativa dos particulares sem que haja razoabilidade nessa medida, vale 

dizer, sem que ela decorra de uma situação de anormalidade econômica tal que seja imprescindível 

impor restrição tão radical e, por fim, desde que os preços fixados não sejam inferiores aos custos de 

produção. (RE 422.941 – Rel. E. Ministro Carlos Velloso DJ 24.03.2006) 

A pandemia causada pelo Covid - 19, gerou de forma excepcional e nunca antes vista, uma degradação 

da economia e do meio social. Seguindo o entendimento doutrinário e de diversos julgados, haveria 

possibilidade constitucional para aplicar o controle de preços sobre mercadorias que estão sofrendo 

aumentos exacerbados de seus valores pelo fornecedor e indicando prática abusiva contra o 

consumidor. Contudo, deve-se ter em mente que o instituto de controle possa causar estragos piores, 

como um desabastecimento do produto destinado à venda, causando problemas ainda maiores para as 

pessoas carentes de acesso a esses produtos e, assim, tornam-se mais vulneráveis a pandemia.  

O controle de preços, ou o congelamento de preços, podem acabar gerando um desabastecimento 

desses produtos, conforme resposta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para os 

projetos de lei que visavam criar algum tipo de controle estatal sobre os preços e que estavam 

tramitando no Congresso Nacional. Segundo o CADE "congelamentos de preços ou estipulações de 

preços teto podem ter forte efeito negativo, como desincentivo à produção, à distribuição e à 

comercialização de bens, caso existam aumentos de custos não acompanhados por possibilidade de 

repasses". 

Se a utilização do instituto de controle de preços sobre produtos não possa ser concebido para resolver 

as relações entre consumidor e fornecedor em âmbito nacional, porque existe a possibilidade de 

agravamento da falta de acesso do indivíduo à mercadoria, verifica-se então a possível aplicação do CDC 

para o caso de acontecimento de alguma pratica abusiva envolvendo o aumento abusivo de valores 

cobrados por fornecedores. 

Considerando que nos termos do art. 4º, caput, do CDC, o objetivo da Política Nacional das Relações de 

Consumo é o atendimento das necessidades dos consumidores, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da qualidade de vida e o respeito à saúde, parece evidente que o aumento 

abusivo e exacerbado dos preços desses produtos recomendados para a prevenção e disseminação do 

Covid-19 afronta a legislação consumerista. Assim, o consumidor pode buscar proteção pelos órgãos de 

proteção ao consumidor, ou inclusive procurar aplicação do CDC  no Poder Judiciário. 

Nos termos do CDC, o aumento de preços injustificadamente de itens de primeira necessidade 

recomendados para a prevenção e combate do corona-vírus, caracteriza-se como prática abusiva, 

porque agrava a condição de vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente economicamente, 

notadamente, porque a prática de aumento dos preços se contrapõe à coletividade, violando o 

fornecedor o dever de garantia da saúde, com base no art. 39, IV e V do CDC. Essa prática abusiva 

prejudica o consumidor, que se vê compelido a adquirir esses produtos diante da situação de pandemia, 

os quais, em uma situação normal, não compraria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, mostra-se abusiva a prática do aumento de preços dos produtos básicos recomendados para 

a prevenção da pandemia do corona-vírus pelos fornecedores, porquanto sem causa justificada, e. de 

maneira exacerbada, ensejando enriquecimento ilícito em detrimento do consumidor, parte 

hipossuficiente que deve ser protegida pelos órgãos de proteção ao consumidor, notadamente os 

Procons, mediante informações adequadas a partir de canais de reclamações específicos para produtos 

e serviços relacionados ao corona-vírus, para que as práticas abusivas sejam pontualmente coibidas e 

penalizadas nos termos do CDC. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DA OMS NA CONDUÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-

19 E AS AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rafael Lemos.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Patrícia Grazziotin Noschang. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A diplomacia brasileira está enfraquecida e com a chegada da pandemia do Novo Coronavírus e os 

discursos afrontosos dos representantes do país em relação às recomendações das entidades 

internacionais vem dificultando a relação do Brasil com os demais países do mundo. Esse resumo tem 

por objetivo analisar sob o âmbito do Direito Internacional, visando os discursos do atual presidente em 

relação à pandemia e quais seriam as dificuldades enfrentadas diante disso. Essa redação ficou um 

pouco confusa — teria que clarear melhor o teu objetivo do trabalho. O trabalho utilizou o método de 

abordagem dedutivo e de procedimento bibliográfico. 

DESENVOLVIMENTO: 

Em todo o país e no mundo a imprensa vem apontando a divergência do posicionamento do governo 

brasileiro as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em enfrentamento a 

pandemia da Covid-19.  Jamil Chade aponta os principais pontos conflitantes dos ideais políticos do 

atual governo, as sugestões e recomendações da OMS para o controle da disseminação do novo vírus. 

(CHADE, 2020) 

O principal posicionamento do atual governo, em relação às organizações internacionais, é sobre a 

soberania dos Estados. Por diversas vezes, o atual presidente da república, Jair Bolsonaro, discursou 

afrontosamente a entidades, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU), dizendo que 

essa era apenas um órgão consultivo e de debates. Com a chegada da pandemia do Covid-19 no Brasil 

e no mundo, organizações como a OMS tiveram a necessidade de sugerir medidas rígidas de combate a 

disseminação desse novo vírus, que até então não se tem vacina eficaz. Para VIGNALI (1995, p. 20), “a 

soberania, no âmbito do Direito Internacional, confere aos Estados um poder independente, que não 
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admiti subordinação a nenhum outro poder, mas que é compartido por muitos entes iguais, todos os 

quais dispõe do atributo da soberania; no campo internacional coexistem muitos soberanos, os quais, 

ao ter que se relacionar, criam um sistema de coordenação, desenvolvido a partir das ideias de 

compromissos mútuos e obrigação de cumpri-los de boa-fé”.  

Com o anúncio da demissão do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, no dia 16 de abril, o Diretor-

Geral da OMS foi questionado e ressaltou que o Brasil e os demais países do mundo devem fundamentar 

suas medidas em evidências científicas. Mandetta era o único representando dos ministérios do 

governo que estava em consonância com as recomendações da OMS e em discordância com o discurso 

afrontoso do presidente em relação às recomendações.  

Em relação ao Direito Internacional, todos os países têm o dever de cooperar tanto economicamente 

quanto em situações como a atual pandemia de nível global, que acionou caráter de emergência da 

saúde pública mundial. As recomendações do órgão internacional de saúde são baseadas no 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que é referente ao tratamento de pandemias, este 

documento é vinculante e deve ser seguido pelos 196 países membros da OMS, incluindo o Brasil, sem 

necessidade de na ordem jurídica interna dos países. (CREUZ, 2020) 

Vale ressaltar que além da OMS, no dia dez de abril a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

que faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA) lançou uma resolução para promover o 

combate a pandemia nos Estados-membros da OEA, promovendo como principal critério os direitos 

humanos nos países americanos em meio a pandemia.  

Após a análise abordando o Direito Internacional, a diplomacia brasileira e a situação da pandemia da 

Covid-19, pode-se notar que em muitas ocasiões os discursos em discordância e afrontosos contra as 

recomendações dos órgãos internacionais de saúde pode ocasionar repressões por diversos países, e 

até mesmo romper acordos e tratados importantes para o Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante disso, uma possível crise diplomática entre o Brasil, organizações internacionais e outros países 

pode ocorrer. Ademais vale ressaltar que o descumprimento de medidas impostas por órgãos 

internacionais é uma falta grave ao seu tratado, podendo até ser, o país, suspenso ou expulso do órgão. 

As medidas impostas por essas organizações têm caráter imediato interno nos países que dela fazem 

parte, como também resoluções emanadas por elas. Sendo assim, com as medidas adotadas pelo atual 

presidente da república em discordância com órgãos internacionais especializados em saúde podem 

acarretar repressões por outros países. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Savaris  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Franco Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os seres humanos, ao longo de sua trajetória de evolução foram descobrindo maneiras de solucionar 

seus conflitos, usando os métodos adquiridos pelas experiências vividas e crenças. 

Com a organização dos Estados modernos, a solução de conflitos passou a ser reservada ao Estado, 

representado pelo Poder Judiciário, o qual é o responsável por dizer a quem pertence o direito na 

situação concreta que se apresenta. 

Atualmente, no Brasil, o Poder Judiciário junto com os operadores do direito, querem promover uma 

mudança de comportamento da sociedade, que está acostumada a levar suas demandas de forma nata 

ao judiciário. Desejam que haja uma retomada por parte dos indivíduos dessa capacidade de solucionar 

seus problemas, valendo-se das formas alternativas de resolução de conflitos.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sociedade brasileira moderna está acostumada a procurar “a justiça” para resolver seus conflitos, pois 

tem a convicção de que um juiz é o mais apropriado para analisar os fatos e decidir o justo.  

Nesse sentido: 

Efetivamente o desenvolvimento cultural da nossa sociedade nos levou a 

uma quase inércia em resolver nossos próprios problemas. Litigar passou a 

ser associado ao pleno exercício de cidadania de um povo que se encontra 

acobertado e seguro pelo manto do Estado-juiz. (SPENGLER, M., pg 33-34) 
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Todavia, a estrutura do poder judiciário brasileiro não suporta a enorme demanda causada por essa 

cultura. A consequência é a lentidão na solução dos problemas, custas e estresse, que são por vezes, 

demasiadamente oneroso paras as partes. Diante de tal situação o CNJ, Tribunais e o legislador 

pretendem, por meio de diplomas legais e resoluções, estimular os indivíduos a escolherem outras 

maneiras de resolverem seus conflitos antes ingressar com um processo judicial. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução 125, já em 2010, chamava atenção quanto 

a responsabilidade de incrementos as atividades de conciliação e mediação. Em 2015, foi criada a Lei nº 

13.140 que trata sobre a mediação. Além disso, houve importante evolução legislativa trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, o qual em seu art. 3º, parágrafo 3º, trouxe um dever aos operadores 

do direito de incentivar a solução consensual de conflitos. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, 

por meio da Resolução 697/2020, criou o Centro de Mediação e Conciliação.  

A conciliação e a mediação são institutos onde as partes abrem mão de levar a demanda ao Poder 

Judiciário para resolverem-na de forma consensual. Quem aceita a resolução dos conflitos por este 

meio, pode até abrir mão de parte do direito que lhe cabe, mas ganha em economicidade temporal e, 

muitas vezes, com custas bem inferiores as que seriam despendidas no processo tradicional. 

Nesse sentido, destaca-se que: 

O processo de desjudicialização trouxe a possibilidade da resolução 

consensual de conflitos na via extrajudicial, como uma opção plausível para a 

resolução de problemas jurídicos, por meio da conciliação e da mediação. 

Esses meios de resolução de conflitos mostram-se como importantes 

instrumentos para preservar a dignidade humana, num contexto de expansão 

da democracia e da autonomia privada. (MINELLI, GOMES,161) 

Na solução consensual, conta-se, ainda, com outra vantagem que vai além das já mencionadas. Trata-

se da satisfação individual das partes envolvidas, traduzida nos sentimentos de bem-estar e 

tranquilidade que são gerados depois de um acordo onde ambos saem com a sensação de terem 

“vencido”.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, os meios alternativos de resolução de conflitos se mostram extremamente adequados 

quando as partes pretendem obter maior celeridade, menor custo e ainda prévia satisfação pelo fim do 

conflito. É preciso também, haver comprometimento dos operadores do direito em estimular a 

mediação e a conciliação, deixando para o Judiciário os casos que não possam ser resolvidos de forma 

diversa.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

POR QUE É URGENTE REPENSAR O QUE É UNIVERSIDADE? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Saulo Bueno de Azeredo  

COAUTORES: Ana Carolina Farezin Antunes, Carine Rottini e Guilherme Vieira 

ORIENTADOR: Regina Ampese 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O sistema universitário está em constante evolução. A relação dos cursos de diferentes áreas com o 

meio acadêmico foi alterada a partir da metade do século XX pelo neoliberalismo, doutrina política e 

econômica criada para adequar o sistema liberal com o novo establishment que havia surgido pelo 

modelo de Estado regulador do início do século XX. Faculdades surgiram, outras tiveram alterações em 

suas ementas, fazendo delas meios para obtenção de profissionais técnicos, houveram mudanças na 

forma de obtenção de recursos econômicos pelas instituições públicas, valorizando-se com o passar do 

tempo a “privatização” dessas. Nesse processo, que dura cerca de 50 anos, alguns cursos se 

sobressaíram, e outros, considerados há muito como sinônimo de erudição, caíram em desuso na 

sociedade prática e objetiva altamente industrializada que havia nascido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As mudanças nascem de crises e a Universidade está em crise desde seu surgimento. As crises que o 

sistema universitário vive baseiam-se no seu caráter institucional, de hegemonia e de legitimidade. A 

institucional, a mais importante das três, é por vezes vista como sendo a única. Ela corresponde a 

contradição na Universidade entre a reivindicação de teórica autonomia na definição de seus valores e 

objetivos e a cobrança crescente da sociedade por eficácia e de produtividade de natureza empresarial 

ou responsabilidade social. A crise de hegemonia se refere a perda de importância da Universidade 

perante a outras formas de obtenção de conhecimento. Ultimamente, recursos online, como 

plataformas de vídeos, vem sendo usados como maneira fácil e rápida de aprendizado. Isso somado a 

crise de legitimidade que o sistema universitário vive, representa um grande risco a sobrevivência do 

mesmo. Tornou-se comum ouvir relatos, sempre contados com louros, de pessoas, geralmente jovens, 
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que não cursaram nenhuma faculdade e obtiveram grande sucesso, valendo-se destacar a pesada crise 

de legitimidade à Universidade e a ciência que o contexto de pandemia gerou. Vídeos e notícias falsas 

circulam, facilitados pela intrincada rede de mensageiros, grupos e algoritmos que estamos submetidos, 

trazendo informações inverídicas que por vezes agridem o conceito do ser e do meio universitário. No 

Brasil, país em que menos de 10% da população tem acesso a Universidade, notícias assim acabam 

sendo gratificantes para um público que não teve como ingressar no meio acadêmico. Essas crises 

forçam mudanças, e para o mundo em que vivemos, cada vez mais industrializado e globalizado, formar 

pessoas técnicas e eficientes tornou-se um apelo do mercado. Em uma sociedade neoliberal, o mercado 

tem muito poder. Nesse cenário, áreas antes valorizadas perderam parte de seu apreço. Ciências 

humanas e sociais, como artes plásticas, música, filosofia, são “inúteis” se o objetivo for não o 

desenvolvimento social e cultural e sim o de trabalhar em empregos mecânicos, como no modo fordista 

de produção. Assim, para preencher os espaços faltantes nas engrenagens do mercado, criaram-se 

profissões, altamente específicas, vide as engenharias mecatrônica ou de controle e automação. O que 

o modelo que vem sendo implementado não se atenta é que o mercado é feito por pessoas, e que 

pessoas precisam das faculdades “inúteis” para dar significado às suas vida. O modelo que vem sendo 

racionalizado e entendido por grandes autores está em vias de sua adequação ou de sua total falência. 

A Universidade não se adaptou na velocidade que as novas tecnologias e as ameaças que dela advinham 

surgiam, podendo hoje tornar-se obsoleta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Universidade está passando por uma de suas maiores crises. O Neoliberalismo e sua influência foi 

peça decisiva para o surgimento do cenário que presenciamos, soma-se a isso o advento de novas 

tecnologias e ameaças ao modelo clássico de ensino e aprendizado. Temos então a situação de 

menosprezo de certas áreas do conhecimento, evidenciando-se a urgência de repensar o modelo 

universitário. 
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RESENHA CRÍTICA DO ARTIGO: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E CONTEXTOS EMERGENTES 
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ORIENTADOR: Regina Ampese 
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INTRODUÇÃO: 

No artigo, publicado em 2014, propõe-se uma reflexão sobre o conceito de qualidade da educação 

superior no mundo globalizado. Considerando as noções emergentes em comum, são retomadas as 

concepções da qualidade educacional. É evidente que o ensino superior vive um momento diferente de 

qualquer outro de sua história. Um dos principais pontos é a necessária adequação da Universidade ao 

contexto de globalização em que vivemos, o que a força a visualização das necessidades globais em 

detrimento das exclusivas questões locais. Nesse estudo do cenário universitário, três igualdades 

(isomórfica, especificidade e equidade) são levantadas, sendo na equidade, a educação básica 

fundamental nos países periféricos na construção de uma base forte. É evidente que o novo status 

Universidade vive em tensão com o conceito clássico já existente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Universidade é sobretudo uma “agência de desenvolvimento humano e social”. As mudanças que 

porventura venham a ocorrer, são de certa forma geradas por ela, sendo necessário que por ela sejam 

abraçadas. O neoliberalismo, modelo que ganhou força nos anos 70 no Brasil, tem foco no bem 

individual e não coletivo como no modelo weberiano. Naquele, a Universidade é um meio para se suprir 

com material humano com capacidades intelectuais e técnicas capazes de realizar os trabalhos pelo 

mercado demandados. O modelo clássico weberiano visa uma instituição voltada ao bem social, na qual 

ciência e tecnologia estão focadas no desenvolvimento científico, para a promoção da cultura e do 

serviço à comunidade e onde a instituição prioriza o acadêmico sem controle da produção. Ao decorrer 
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da leitura nota-se que em decorrência do próprio processo de globalização temos a influência do 

modelo neoliberal sobre o que é a Universidade. A partir da aceitação do caráter globalizado do mundo 

e da necessidade de internacionalização das universidades, três tipos foram postulados para classificar 

a qualidade do ensino superior: a qualidade isomórfica, qualidade da especificidade e da equidade. É 

exposto que a qualidade isomórfica é um aprimoramento de estratégias que nos leva a entender o 

processo avaliativo como um fim e não um meio para atingir a qualidade; a de especificidade estaria 

relacionada às características únicas de cada contexto nacional, aceitando-se não um único padrão de 

qualidade da educação superior, mas um melhor adaptado para aquela realidade; e por fim, a qualidade 

da equidade visa entender cada conceito acadêmico como único não levando em conta apenas escores, 

mas as limitações do local e o conhecimento produzido. Outro tema discorrido é o que tange a 

classificação do conceito de evasão escolar: abandono prematuro, é aquele que acontece anterior à 

entrada na universidade; abandono voluntário, pelo próprio estudante; e involuntário, quando há um 

desinteresse da instituição de ensino em manter os estudantes. Ou seja, é necessário mais do que 

acesso à educação e permanência nas universidades, são necessárias ações afirmativas de acesso e 

suporte aos estudantes, estratégias de manutenção da saúde física e mental, para que o indivíduo 

consiga alcançar sucesso na vida pessoal, estudantil e profissional; alcançando certo nível de igualdade 

quando inserido na sociedade. A internacionalização transformadora, exige uma abordagem holística 

nas universidades, tornando-as em comunidades de espírito internacional, e não apenas um local de 

estudo. Há com a internacionalização a possibilidade de desenvolvimento curricular e acadêmico. Desta 

forma, uma universidade qualificada e imersa na globalização respeita os princípios de políticas 

baseados em diálogos, inclusão democrática, participação social, confiança mútua, captação e 

compartilhamento de recursos, características que devem ser definidores de qualidade no ensino 

superior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta forma, a universidade deve inovar-se, qualificar-se e se adequar a demanda que lhe surge, para 

não seguir de forma ortodoxa princípios antigos. Com a internacionalização há possibilidade de um 

melhor desenvolvimento curricular e um significativo progresso acadêmico. A trajetória da Universidade 

vem se transformando, devendo-se valorizar nela a qualidade do saber e a inclusão social. 

 

REFERÊNCIAS: 

MOROSINI, Marilia Costa. QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E CONTEXTOS EMERGENTES. Sorocaba: 

Avaliação, v. 19, n. 2, p. 385-405, jul. 2014. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VIOLAÇÃO DO PRIMADO DO TRABALHO PELA LEGISLAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victoria Salvador Fachinetto.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Edimara Sachet Risso. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O significativo aumento do número de concessões e solicitações do benefício de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos últimos anos em níveis superiores às demais prestações previdenciárias 

possui como gênese de sua motivação a própria legislação, mormente a previdenciária, não obstante 

ser comum a presença na norma a estipulação de valores, muitas vezes, mais altos do que os próprios 

salários, previstos na concessão dos benefícios. O fenômeno social e previdenciário representa clara 

violação ao primado do trabalho, uma das bases da ordem econômica social e valor fundamental 

presente na Constituição Federal de 1988, ao incentivar, através da diferença injusta de valores, pessoas 

capacitadas ao trabalho a optarem pela busca de concessões, muitas vezes, indevidas de benefícios, 

caracterizando, dessa maneira, uma problemática advinda do setor legislativo e de natureza não apenas 

previdenciária, mas também de gestão econômica pública e de ordem social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seus fundamentos de Estado Democrático de Direito, o 

primado do trabalho como base da ordem social (art. 193), valor social fundamental (art. 1º, inciso IV), 

e, em consonância à valorização social do trabalho humano, base para a ordem econômica nacional (art. 

170). A palavra “primado” deriva do latim primatus, ou seja, “primeiro de todos”, e se relaciona 

diretamente com a concepção de um valor social fundamental e hierarquicamente superior aos outros 

valores. Fato é que o primado do trabalho é a base da construção coletiva da sociedade brasileira, uma 

poderosa ferramenta na busca de justiça social e essencial para a construção identitária do sujeito 

inserido em um meio social que tanto o prioriza. Não obstante, é possível compreender a relação laboral 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
5

1
6

 

como mecanismo de inserção social e instrumento de implantação do Estado Social, fator que 

demonstra a importância dada ao trabalho pelo constituinte ao redigir o texto constitucional de 1988. 

Esses conceitos estão diretamente ligados à seguridade social, pois, através da substituição dos 

rendimentos do trabalho em situações que impedem o trabalhador de exercer atividade laboral, busca 

proteger os cidadãos em situações de fragilidade, além de ter, como base, o primado do trabalho, 

destinando uma de suas áreas, a da previdência,  exclusivamente, para proteger o trabalhador. 

O valor social do trabalho está diretamente relacionado à dignidade humana como forma de superação 

da pobreza e redução de desigualdades sociais, e pode ser visto como um direito à vida, pois a partir da 

atividade laboral o ser humano concretiza suas necessidades físicas e materiais, mas não somente, pois 

também contribui diretamente com o desenvolvimento, pois o progresso coletivo depende dos esforços 

individuais de cada um, e constrói, até mesmo, sua própria identidade através do ideal de 

pertencimento social que o exercício de uma profissão possibilita. Dessa forma, negar à uma pessoa o 

direito ao trabalho é negar, também, o direito à sobrevivência. Através do entendimento do trabalhador 

como peça chave para o desenvolvimento da economia e o exercício da sua atividade como legitimação 

do primado do trabalho, pode-se deferir que, nesse sentido, quanto mais valorizado e digno for o 

trabalho humano, maior será a legitimação do Estado Social e Democrático. O trabalhador não pode ser 

apenas uma ferramenta de produção, pois precisa estar motivado para se desenvolver individual e 

coletivamente. Assim, compreende-se a formação educacional e acadêmica, e a qualificação 

profissional como mecanismos de valorização social do trabalhador. Ao receber remuneração adequada 

por seu exercício laboral e proporcional às suas necessidades, o trabalhador pode, efetivamente, 

consagrar o ideário de primado de trabalho e fazer jus ao Estado Social e Democrático construído 

através da valorização do trabalho.  

Destarte o exposto, sabe-se que a realidade brasileira é diversa. Dentro do seu próprio sistema jurídico 

e legislação previdenciária, é possível encontrar leis que, na sua totalidade, acabam por servir de base 

para o estímulo, até mesmo, de fraudes. Com remuneração, muitas vezes, desproporcional ao esforço 

e atividade laboral, poucos incentivos, tanto financeiros quanto sociais, o trabalhador, muitas vezes, 

acaba por optar pelo recebimento de benefícios previdenciários em substituição ao valor da 

remuneração pela atividade de trabalho regularmente exercida. É notório, nos últimos anos, o aumento 

da concessão de benefícios previdenciários, mais especificamente, de auxílio-doença e aposentadoria 

por incapacidade permanente, estimulados, principalmente, pelo próprio formato do cálculo dos 

benefícios, que possibilita a existência de valores, por vezes, superiores aos próprios salários. A ausência 

de fixação de um teto para os benefícios em conjunto ao modelo de cálculo utilizado para apurar o 

salário de benefício, com base nos salários de contribuição, são corrigidos por índices legais, por vezes, 

inferiores à inflação, como está previsto no art. 201, §3º, da Constituição: “todos os salários de 

contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei”, 

acaba por servir de estímulo à ideia de invalidez como vantajosa em detrimento da atividade laboral 

para diversos trabalhadores. 

Para a concessão dos benefícios citados, a Constituição prevê, também em seu art. 201, a 

contributividade como característica da previdência social. Para ter acesso às prestações é necessário 

que o segurado tenha contribuído previamente para a previdência. A aposentadoria por incapacidade 

permanente, por exemplo, exige, via de regra, a carência de 12 (doze) meses para a concessão do 

benefício. Mesmo assim, a possibilidade de receber o equivalente a até 30% do valor do salário pelo 
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exercício laboral, torna a invalidez um atrativo para o trabalhador brasileiro, parecendo mais vantajosa 

que o trabalho regular, violando diretamente o ideal do primado do trabalho. O erro de cálculo para os 

benefícios encontra-se presente na própria legislação previdenciária, ao prever ajustes para os salários 

de benefício e, muitas vezes, não para os salários de contribuição, tornando assim, os valores dos 

benefícios mais atrativos do que os dos próprios salários e estimulando, dessa maneira, a busca cada 

vez maior e mais frequente pela concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A atual legislação previdenciária, além de violar a base da ordem social, estimula a busca por benefícios 

previdenciários que são aprovados, inúmeras vezes, indevidamente, tornando atrativa a busca por 

concessões desnecessárias e irregulares, através dos valores mais altos do que os dos próprios salários 

possíveis de benefícios para pessoas que, em realidade, estão aptas ao trabalho. Optar por se abster da 

atividade laboral, mesmo possuindo plenas condições para a exercer, viola o preceito constitucional do 

primado do trabalho como instrumento de justiça e ordem social, sendo um dos valores fundamentais 

da Constituição Federal de 1988, além de afetar negativamente a gestão orçamentária pública 

brasileira. Assim, é possível compreender a necessidade cada vez maior de uma alteração do texto 

legislativo previdenciário, viabilizando, assim, o respeito ao primado do trabalho e a justiça na 

concessão de benefícios. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 15.08.2020. 

______. Lei n. 8.213/1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>.  
Acesso em 15.08.2020. 
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<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/78821/2010_goncalves_lilian_fim_social
.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 15.08.2020. 

SILVA, E. A. et al. O Primado do Trabalho e a Seguridade Social do Brasil: Estrutura, Cenários e Desafios. 
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desafios-06-2018/file>. Acesso em 15.08.2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VIOLAÇÃO DO PRIMADO DO TRABALHO PELA LEGISLAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victoria Salvador Fachinetto.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Edimara Sachet Risso. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O significativo aumento do número de concessões e solicitações do benefício de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos últimos anos em níveis superiores às demais prestações previdenciárias 

possui como gênese de sua motivação a própria legislação, mormente a previdenciária, não obstante 

ser comum a presença na norma a estipulação de valores, muitas vezes, mais altos do que os próprios 

salários, previstos na concessão dos benefícios. O fenômeno social e previdenciário representa clara 

violação ao primado do trabalho, uma das bases da ordem econômica social e valor fundamental 

presente na Constituição Federal de 1988, ao incentivar, através da diferença injusta de valores, pessoas 

capacitadas ao trabalho a optarem pela busca de concessões, muitas vezes, indevidas de benefícios, 

caracterizando, dessa maneira, uma problemática advinda do setor legislativo e de natureza não apenas 

previdenciária, mas também de gestão econômica pública e de ordem social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seus fundamentos de Estado Democrático de Direito, o 

primado do trabalho como base da ordem social (art. 193), valor social fundamental (art. 1º, inciso IV), 

e, em consonância à valorização social do trabalho humano, base para a ordem econômica nacional (art. 

170). A palavra “primado” deriva do latim primatus, ou seja, “primeiro de todos”, e se relaciona 

diretamente com a concepção de um valor social fundamental e hierarquicamente superior aos outros 

valores. Fato é que o primado do trabalho é a base da construção coletiva da sociedade brasileira, uma 

poderosa ferramenta na busca de justiça social e essencial para a construção identitária do sujeito 

inserido em um meio social que tanto o prioriza. Não obstante, é possível compreender a relação laboral 
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como mecanismo de inserção social e instrumento de implantação do Estado Social, fator que 

demonstra a importância dada ao trabalho pelo constituinte ao redigir o texto constitucional de 1988. 

Esses conceitos estão diretamente ligados à seguridade social, pois, através da substituição dos 

rendimentos do trabalho em situações que impedem o trabalhador de exercer atividade laboral, busca 

proteger os cidadãos em situações de fragilidade, além de ter, como base, o primado do trabalho, 

destinando uma de suas áreas, a da previdência,  exclusivamente, para proteger o trabalhador. 

O valor social do trabalho está diretamente relacionado à dignidade humana como forma de superação 

da pobreza e redução de desigualdades sociais, e pode ser visto como um direito à vida, pois a partir da 

atividade laboral o ser humano concretiza suas necessidades físicas e materiais, mas não somente, pois 

também contribui diretamente com o desenvolvimento, pois o progresso coletivo depende dos esforços 

individuais de cada um, e constrói, até mesmo, sua própria identidade através do ideal de 

pertencimento social que o exercício de uma profissão possibilita. Dessa forma, negar à uma pessoa o 

direito ao trabalho é negar, também, o direito à sobrevivência. Através do entendimento do trabalhador 

como peça chave para o desenvolvimento da economia e o exercício da sua atividade como legitimação 

do primado do trabalho, pode-se deferir que, nesse sentido, quanto mais valorizado e digno for o 

trabalho humano, maior será a legitimação do Estado Social e Democrático. O trabalhador não pode ser 

apenas uma ferramenta de produção, pois precisa estar motivado para se desenvolver individual e 

coletivamente. Assim, compreende-se a formação educacional e acadêmica, e a qualificação 

profissional como mecanismos de valorização social do trabalhador. Ao receber remuneração adequada 

por seu exercício laboral e proporcional às suas necessidades, o trabalhador pode, efetivamente, 

consagrar o ideário de primado de trabalho e fazer jus ao Estado Social e Democrático construído 

através da valorização do trabalho.  

Destarte o exposto, sabe-se que a realidade brasileira é diversa. Dentro do seu próprio sistema jurídico 

e legislação previdenciária, é possível encontrar leis que, na sua totalidade, acabam por servir de base 

para o estímulo, até mesmo, de fraudes. Com remuneração, muitas vezes, desproporcional ao esforço 

e atividade laboral, poucos incentivos, tanto financeiros quanto sociais, o trabalhador, muitas vezes, 

acaba por optar pelo recebimento de benefícios previdenciários em substituição ao valor da 

remuneração pela atividade de trabalho regularmente exercida. É notório, nos últimos anos, o aumento 

da concessão de benefícios previdenciários, mais especificamente, de auxílio-doença e aposentadoria 

por incapacidade permanente, estimulados, principalmente, pelo próprio formato do cálculo dos 

benefícios, que possibilita a existência de valores, por vezes, superiores aos próprios salários. A ausência 

de fixação de um teto para os benefícios em conjunto ao modelo de cálculo utilizado para apurar o 

salário de benefício, com base nos salários de contribuição, são corrigidos por índices legais, por vezes, 

inferiores à inflação, como está previsto no art. 201, §3º, da Constituição: “todos os salários de 

contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei”, 

acaba por servir de estímulo à ideia de invalidez como vantajosa em detrimento da atividade laboral 

para diversos trabalhadores. 

Para a concessão dos benefícios citados, a Constituição prevê, também em seu art. 201, a 

contributividade como característica da previdência social. Para ter acesso às prestações é necessário 

que o segurado tenha contribuído previamente para a previdência. A aposentadoria por incapacidade 

permanente, por exemplo, exige, via de regra, a carência de 12 (doze) meses para a concessão do 
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benefício. Mesmo assim, a possibilidade de receber o equivalente a até 30% do valor do salário pelo 

exercício laboral, torna a invalidez um atrativo para o trabalhador brasileiro, parecendo mais vantajosa 

que o trabalho regular, violando diretamente o ideal do primado do trabalho. O erro de cálculo para os 

benefícios encontra-se presente na própria legislação previdenciária, ao prever ajustes para os salários 

de benefício e, muitas vezes, não para os salários de contribuição, tornando assim, os valores dos 

benefícios mais atrativos do que os dos próprios salários e estimulando, dessa maneira, a busca cada 

vez maior e mais frequente pela concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A atual legislação previdenciária, além de violar a base da ordem social, estimula a busca por benefícios 

previdenciários que são aprovados, inúmeras vezes, indevidamente, tornando atrativa a busca por 

concessões desnecessárias e irregulares, através dos valores mais altos do que os dos próprios salários 

possíveis de benefícios para pessoas que, em realidade, estão aptas ao trabalho. Optar por se abster da 

atividade laboral, mesmo possuindo plenas condições para a exercer, viola o preceito constitucional do 

primado do trabalho como instrumento de justiça e ordem social, sendo um dos valores fundamentais 

da Constituição Federal de 1988, além de afetar negativamente a gestão orçamentária pública 

brasileira. Assim, é possível compreender a necessidade cada vez maior de uma alteração do texto 

legislativo previdenciário, viabilizando, assim, o respeito ao primado do trabalho e a justiça na 

concessão de benefícios. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO USO DE ALGEMAS DURANTE O 

PARTO EM MULHERES PRESAS NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victoria Salvador Fachinetto. 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Josiane Petry Faria. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo – UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O momento do parto na vida das mulheres costuma ser marcado pela fragilidade, tanto física quanto 

psicológica, e requer atendimento médico apropriado, apoio e respeito. A situação torna-se mais 

delicada para a parcela da população feminina que vive no cárcere, pois, destarte estar regulamentada 

pela legislação brasileira a proibição do uso de algemas na parturiente no período do trajeto até o 

hospital, durante o parto e tempo em que permanecer hospitalizada, na prática, a realidade ainda é 

bastante diversa da encontrada nas leis. 

A utilização de algemas nas parturientes configura violência obstétrica praticada, muitas vezes, por 

agentes do Estado. Historicamente, houve notória evolução da norma jurídica a respeito da 

inadequação do uso de algemas nesse período na vida das mulheres presas. Todavia, os relatos de 

mulheres que tiveram seus direitos desrespeitados permanecem atuais e frequentes. O ordenamento 

jurídico conta hoje, no Brasil, com significativos avanços, participação em tratados internacionais e 

alterações normativas que objetivam resguardar o fundamento constitucional da dignidade humana e 

a proibição de submissão de qualquer pessoa a tratamento degradante. Contudo, nascer atrás das 

grades no Brasil permanece caracterizando uma mazela social e uma problemática bastante atual e 

perversa.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente resumo busca, através da análise do histórico de alterações legislativas, consulta a tratados 

internacionais e dados quantitativos de pesquisas recentes, interpretar a lacuna entre as mudanças 

normativas que, atualmente, tornam a utilização de algemas nas parturientes do sistema carcerário 
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uma prática ilegal, e a realidade do nascer atrás das grades no Brasil. A utilização de algemas em 

mulheres grávidas como prática recorrente no sistema prisional encontra a gênese de sua 

fundamentação legal no Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969) que prevê, em seu 

art. 234, a utilização destes instrumentos em situações específicas, como existência de desobediência 

de ordem, resistência ou em casos de tentativa de fuga por parte de terceiros. Posteriormente, a Lei de 

Execuções Penais (Lei n. 7210/1984), em seu art. 199, estabeleceu que o uso de algemas deveria ser 

disciplinado por decreto federal. Em 2016, totalizando trinta e dois anos após a publicação da LEP, 

ocorreu a edição do Decreto n. 8858/16, objetivando traçar diretrizes para o emprego de algemas em 

consonância ao que dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus fundamentos, buscando respeitar a 

promoção da dignidade humana (art. 1º, III) e a proibição de submissão de qualquer pessoa ao 

tratamento desumano e degradante (art.  5º, III). 

A situação legislativa exposta traz à tona uma realidade, por vezes, ignorada, dentro do sistema 

carcerário brasileiro: o uso de algemas durante o trabalho de parto das mulheres presas. O Decreto n. 

8858/16 trouxe, de maneira bastante pontual, respaldo legal para a inadequação da prática de utilização 

de algemas nesse momento da vida da mulher privada de liberdade, em observância ao disposto em 

tratados internacionais, dos quais, não obstante, o Brasil é signatário, como Regras de Bangkok e Pacto 

de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em setembro de 1992, ambos resguardando o respeito 

aos direitos humanos e tratamento humanitário aos presos, em especial, a mulheres em situação de 

vulnerabilidade. É importante ressaltar, nesse contexto, o conceito de violência obstétrica como, 

principalmente, o tratamento desumanizado prestado por profissionais de saúde capaz de impactar 

negativamente a qualidade de vida das mulheres, principalmente no que tange os processos 

reprodutivos femininos, bem como, especificamente, a conduta de manter algemadas, durante o 

trabalho de parto e puerpério, as mulheres que cumprem pena privativa de liberdade (art. 14, PL n. 

7633/2014). 

Para tornar ilustre a atual realidade das parturientes do sistema carcerário no Brasil, evidencia-se o 

resultado quantitativo de dados obtido por meio da pesquisa “Nascer no Brasil”, produzida em 2016. 

De 241 (duzentas e quarenta e uma) mulheres analisadas, 86 (oitenta e seis) afirmaram terem sido 

algemadas, sendo 53 (cinquenta e três) no momento pré-parto, 07 (sete) durante o parto e 79 (setenta 

e nove) no pós-parto. É fundamental destacar o período no qual os índices foram obtidos, 

posteriormente à publicação do Decreto n. 8858/16, ou seja, à luz de aparato normativo vigente a fim 

de tornar ilegal a prática do uso de algemas durante o parto. Assim, torna-se cristalina a presente 

ineficácia das normas na prática e, ainda, a necessidade de adequação no momento de execução das 

leis à realidade sobre a qual a nova legislação se propõe atingir.  

É possível observar quão dispensável e arbitrário é o uso de algemas neste momento, tanto pelo estado 

físico e psíquico extremamente fragilizado e debilitado da mulher parturiente, oferecendo pouco ou 

nenhum risco de fuga ou resistência na situação na qual se encontra, quanto pelo já existente 

entendimento jurídico, legislativo e social em relação à utilização do instrumento nas hipóteses 

previstas por lei. Ainda, é completamente adequado afirmar, de maneira irrefutável, a extrema 

inadequação do ambiente carcerário às necessidades femininas, sejam elas de natureza sexual, 

reprodutiva, acesso à preservação do núcleo familiar e à maternidade. Por fim, destaca-se a relação 
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direta entre a proibição do uso de algemas nas gestantes encarceradas e o respeito e promoção dos 

direitos humanos, fator essencial na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os avanços históricos e cronológicos do ordenamento jurídico a fim de resguardar os direitos 

fundamentais das mulheres presas e evitar a arbitrária prática de violência obstétrica no cárcere são, 

acima de tudo, notórios e aplausíveis. Ainda assim, pesquisas demonstram a insuficiência das alterações 

normativas quando as mesmas restam, em diversos casos, ineficazes na promoção de efetiva mudança 

social. Portanto, faz-se urgente e necessária a criação de políticas públicas capazes de fornecer melhor 

atendimento às vítimas dessa violência, além de melhor preparo dos profissionais que estão em contato 

com as parturientes e conscientização, tanto dos agentes responsáveis pela execução das leis, quanto 

da sociedade.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PARQUE DA GARE E COMPLEXO GASTRONÔMICO: TURISMO 

SUSTENTÁVEL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alice Mattana de Oliveira  

COAUTORES: Calline Gomes Viecelli; Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo; Gabriela Cristina 
Dornelles; Paulo Ricardo Chiaparini Dalagno 

ORIENTADOR: Dra. Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O planejamento urbano consiste na organização do espaço de forma ordenada para que este cresça e 

se desenvolva corretamente de acordo com as normas e leis específicas. Dentro do planejamento de 

uma cidade, têm-se vários aspectos que devem direcionar as decisões tomadas e suprir todas as 

demandas locais. Com isso, tem-se um aspecto de extrema importância dentro do planejamento e 

desenvolvimento de uma cidade, que é o turismo.  

 “O turismo tornou-se um dos veículos mais importantes para o intercâmbio cultural” (CAMILO. BAHL., 

2017, p. 2). Seu desenvolvimento deve levar em consideração a população local e seu modo de vida, 

sendo assim, sem a ajuda da comunidade não será possível seu funcionamento.  

O presente artigo tem como objetivo apresentar o impacto da reestruturação do Parque da Gare e do 

Complexo Gastronômico para a população local e sua relação com o desenvolvimento do turismo 

sustentável e planejamento urbano na região de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O planejamento urbano e local deve sempre buscar o desenvolvimento sustentável e é este 

“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade de gerações 

futuras de satisfazer sua própria necessidade.” (TOSUN, 2001, p. 290) 
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Quando refere-se à cidade como um todo, de acordo com Camara (2018), "sabemos que cidade, de um 

modo geral não é apenas um objeto percebido e vivido pelas pessoas, mas também é o produto de 

muitos construtores e sua estrutura é constantemente modificada". Sendo assim, isso acontece não 

apenas de modo natural, mas também pelas ações das pessoas que ali residem. 

Segundo Ruschmann (2001), “o planejamento é fundamental e indispensável para o desenvolvimento 

turístico equilibrado e em harmonia com os recursos físicos, culturais e sociais das regiões receptoras, 

evitando, assim, que o turismo destrua as bases que o fazem existir”. A mudança planejada para o 

Parque da Gare fez toda diferença no que diz respeito à vida local, aos moradores e trabalhadores e de 

forma mais ampla, aos turistas.  

O Parque da Gare está implantado no Bairro Lucas Araújo, sendo um parque inteiramente urbano, com 

limites bem demarcados pelas ruas circundantes. Por ser bem localizado, muitas pessoas passam por ali 

diariamente, desde trabalhadores, estudantes, até visitantes de outras cidades.  

Hoje, o Parque virou um atrativo para as famílias, amigos e até mesmo escolas e grupos de idosos, tendo 

espaços que podem ser usados durante todo o dia. Essa variedade de atividades e a constante 

movimentação local acabam tornando-o mais seguro. Como parte do planejamento de revitalização do 

Parque, “os edifícios implantados após a reforma arquitetônica, urbana e paisagística do Parque seguem 

a mesma linguagem arquitetônica” (CAMARA, 2018, p. 89). 

Na questão do planejamento urbano uniram-se vários aspectos e a revitalização serviu para mudar a 

visão do público sobre essa área e também sua utilização, trazendo vida ao local, que lhe faltava há 

muitos anos, pois após o fechamento da Estação Férrea o ambiente havia caído em desuso e estava 

abandonado. No que diz respeito aos fatores econômicos, também obteve sucesso, pois a implantação 

da Feira do Produtor e os restaurantes na antiga Estação trouxe empregos e proporcionou aos 

produtores locais espaço para vender seus produtos. Além disso, por atrair grande público, outros 

estabelecimentos comerciais no seu entorno acabaram ganhando.  

No âmbito social, tornou-se um local de encontro, reuniões, espaço para atividades físicas e para 

atividades escolares. Culturalmente, a Estação Férrea, considerada Patrimônio municipal, foi mantida e 

revitalizada, de forma que não perdesse sua caracterização inicial. Além de manter o prédio existente, 

o espaço influencia a cultura local. Quanto à sustentabilidade, o projeto possui várias áreas abertas e 

gramados, com vegetação e a preservação do córrego existente e a criação do lago com vários peixes e 

tartarugas, para manutenção da vida animal.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A revitalização e reconstrução do Parque da Gare teve grande sucesso no município de Passo Fundo 

conseguindo integrar de maneira eficiente vários aspectos no que diz respeito ao turismo local. Este 

projeto trouxe para a cidade novas formas de viver o local, as pessoas acabam se inserindo muito mais 

no ambiente. O conjunto foi uma ótima ideia de unir o que era patrimônio abandonado e inutilizado em 

um local de uso diário da população, integrando espaços históricos a espaços e usos atuais.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIFICULDADES ACADÊMICAS E SOCIAIS NA PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Farezin Antunes  

COAUTORES: Carine Rottini, Guilherme Vieira, Saulo Bueno de Azeredo 

ORIENTADOR: Ana Luiza Funghetti e Regina Ampese 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia do covid-19, declarada em 11 de março de 2020 (WHO, 2020), nos obrigou a mudarmos 

todos os aspectos da nossa vida em sociedade, um desses aspectos foi a vida acadêmica. Diante da 

impossibilidade de estarmos em sala de aula, tivemos que nos adaptar a um novo contexto educacional 

com aulas remotas de modo online. 

A partir de ferramentas virtuais, foram ministradas as aulas para continuidade do ano letivo, porém 

alunos e professores não estavam preparados para essa mudança abrupta de cenário e encontraram 

grande dificuldade nesse novo método de aprendizagem. Com isso a universidade entrou dentro de 

nossa casa, tendo que organizar melhor nossas tarefas diárias, assim como conciliar o aconchego do lar 

e o comprometimento com os estudos. O objetivo deste trabalho é relatar experiências e dificuldades 

de alunos e professores nos primeiros meses da pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No início dessa nova realidade, que começamos a viver em março desse ano, necessitamos nos adequar 

ao distanciamento social, cuidados na higienização de alimentos e pessoais ao sair de casa e também 

com o ensino a distância; com a conciliação do pessoal, acadêmico e profissional nos metros quadrados 

de nossos quartos. Alunos e professores, tiveram que acomodar a universidade dentro de suas 

residências e lidar com a falta de interações que uma sala de aula proporciona.  

Em conversas com professores, do curso de Engenharia Química UPF, foi posto que a dificuldade dos 

professores foi ter que mudar a didática desenvolvida durante anos em suas aulas, além de tornarem-

se alunos novamente e aprender a usar novas ferramentas como google meet, moodle, google 
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classroom e outros aplicativos para tornarem suas aulas mais atrativas, com o intuito de alcançarem o 

mesmo desempenho que tinham nas aulas presenciais. Também é importante citar que as câmeras e 

microfones fechados dos alunos traz ao professor o sentimento de que eles falam sozinhos em uma sala 

vazia, e essa falta de interação afetou também o desempenho do professor ao ministrarem suas aulas. 

Quanto aos alunos temos uma variedade de adversidades, podendo citar: aprendizagem, crise 

financeira e emocional. 

Na questão da aprendizagem é importante dizer que no início da pandemia, nem todos os alunos tinham 

acesso a um computador para acessar as aulas online, que estavam sendo ministradas e ainda muitos 

não tinham acesso a internet em suas casas. Quanto aos computadores a UPF disponibilizou alguns 

notebooks para que esses alunos não fossem prejudicados nesse período (UPF,2020). Porém ter acesso 

não garante aprendizagem, de maneira geral o aluno confunde o conforto de sua cama com o 

comprometimento aos estudos, e não tem tanta produtividade quanto tinha nas aulas presenciais, por 

fatores como procrastinação, distrações (celulares, redes sociais), e dificuldade de entender a matéria 

de forma individual; ainda muitos alunos se sentem desconfortáveis em esclarecer suas dúvidas em uma 

sala online que muitas vezes está sendo gravada. 

Em relação ao financeiro, é de conhecimento de todos que o Brasil está passando por uma grande crise 

financeira, e isso afetou muitos alunos, que perderam seus empregos e não tem condições de se 

manterem dentro da universidade. Isso fez com que ocorresse uma evasão de estudantes na 

universidade. 

E por fim, no que se refere ao emocional, as situações que enfrentamos desde o início foram 

desafiadoras e todos tiveram de alguma forma algum empecilho nesse período. Alguns necessitaram 

voltar a casa dos pais, perdendo a independência e sua segurança pessoal. Outros tiveram que conciliar 

trabalho, vida pessoal e estudo no mesmo espaço, trazendo ansiedade na realização de qualquer 

atividade. O medo de contaminar-se com o vírus e perder alguém querido, além da solidão.  O ser 

humano, ser de relações sociais percebeu o quanto necessita de interações interpessoais para manter 

sua sanidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O semestre anterior foi um grande desafio a todos nós, não apenas no âmbito acadêmico, porém 

nesse novo semestre já estamos mais habituados a essa nova realidade, tomando os cuidados 

previstos para essa situação, e aprendemos qual é a melhor forma de passar por essa adversidade nos 

tornando mais fortes e amadurecidos. 

 

REFERÊNCIAS: 

WHO (World Helth organization, tradução: Organização Mundial da Saúde) Director-General's opening 

remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DE 

CONTAINERS MARÍTIMOS REUTILIZADOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Dal Vesco. 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professor Eduardo Madeira Brum, MSc. 

UNIVERSIDADE: UPF-Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o avanço das tecnologias, o mercado da construção civil no Brasil está em busca de novas técnicas 

construtivas visando promover o crescimento do setor em função do custo benefício aliado a 

sustentabilidade das construções (DELLATORRE, 2014). Esta busca por novas técnicas construtivas, 

trouxeram para o mercado da construção civil os containers, sua utilização na construção civil veio com 

a ideia de sustentabilidade, renovação e economia. A sustentabilidade é um tema que acerca este tipo 

de construção, pois está ligada não só ao reaproveitamento de containers descartados, mas também na 

utilização de materiais menos nocivos ao meio ambiente. Com a realização desta pesquisa foi possível 

associar os elementos que compõe as novas formas de construção com a necessidade de construções 

mais sustentáveis. O objetivo deste estudo é fazer uma comparação de custos entre projeto de 

residencial em container e em alvenaria convencional e abordar os usos de containers na construção 

civil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O objeto de estudo desta pesquisa é composto por um projeto residencial constituído de dois containers 

marítimos, conforme planta baixa do Anexo A. A partir do projeto, foi possível especificar as técnicas 

construtivas e posterior a isso realizar um levantamento de custo do projeto residencial e fazer o 

comparativo de custo entre o projeto residencial em container e em alvenaria. Ao final apresentou-se 

alguns usos de containers na construção civil.  
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O projeto é constituído por dois containers 40 pés, possui aproximadamente 65 m² e é composto de 

três dormitórios, banheiro, sala estar/jantar, cozinha e área de serviço. Os containers possuem uma 

estrutura pronta, necessitando apenas de adaptações para melhorar o conforto térmico da edificação. 

Os revestimentos são em gesso acartonado e estrutura de drywall. Conforme o projeto, devem ser feitos 

cortes e soldas na estrutura do container possibilitando a colocação de portas e janelas. Para melhorar 

o conforto térmico do usuário, utilizou-se um revestimento com lã de pet. O revestimento é colocado 

no interior da estrutura de drywall, juntamente com a instalação elétrica e hidráulica, e para 

acabamento final, coloca-se gesso acartonado e posterior a isso, pintura PVA. Para a estrutura externa 

do container foi utilizada tinta anticorrosiva. 

Realizou-se uma pesquisa de preços para aquisição de dois containers dry box de 40 pés, com empresas 

da região. Obtendo um custo de R$ 25480,00. Desenvolvendo o levantamento e a quantidade de 

materiais o custo total do projeto em container foi de R$ 91085,26. 

Para determinar o custo da casa em alvenaria convencional utilizou-se o mesmo projeto arquitetônico 

anterior. O custo por m² de construção para este sistema foi calculado tendo como base o CUB/RS 

(Custo Unitário Básico). Determinou-se o custo para 3 padrões de acabamento para residências 

unifamiliares: baixo (R1-B) com valor de R$ 93926, 95, normal (R1-N) valor de R$ 118710,80, e alto (R1-

A) com valor de R$ 149375, 85. 

Comprando os custos do projeto em container com o padrão R1-B a diferença de custo foi menor para 

o projeto em container, em torno de 3%. Comparando com o padrão R1-N foi de 23,27%, e para o R1-A 

a diferença foi de 39,02%. Observa-se que a variação aumenta conforme o padrão de acabamento do 

sistema alvenaria convencional.  

Apresenta-se a seguir alguns usos de containers na construção civil. Wild World Clothing Store em São 

Miguel do Oeste/SC, é uma loja de roupas construída com um container marítimo de 40 pés.  

Condomínio Container-Passo Fundo/RS, é o primeiro condomínio construído com containers marítimos 

na cidade, o projeto contempla 4 containers de 40 pés. Barbearia Container-Passo Fundo/RS, construído 

com um container de 20 pés. Depósito e escritório de obra-Passo Fundo/RS, muito usado por trazer 

organização para obra. Sala de descanso/CCVET-Passo Fundo/RS, construído com dois containers dry 

box de 20 pés. Os containers podem ser usados também como depósito de defensivos agrícolas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos resultados obtidos comprovou-se que há uma viabilidade econômica no projeto em 

containers comparados aos três padrões de acabamento de alvenaria convencional. Destaca-se três 

aspectos significativos nesse processo construtivo, a facilidade de construção, a viabilidade econômica 

e a sustentabilidade nas construções com containers. 

 

REFERÊNCIAS: 

DELLATORRE, Lázaro Augusto. Análise comparativa de custo entre edifício de alvenaria estrutural e de 

concreto armado convencional – Trabalho de Conclusão de curso em engenharia Civil Santa Maria, RS, 

Dezembro 2014. 
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ANEXOS 

Anexo A – Planta arquitetônica do projeto residencial. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A INTERFERÊNCIA DOS PARÂMETROS: POTÊNCIA DE CORTE, 

VELOCIDADE DE CORTE E POTÊNCIA DO GÁS DE ASSISTÊNCIA 

NO PROCESSO DE CORTE A LASER DO AÇO SAE 1045 

 

AUTOR PRINCIPAL: Antônia Tanara de Carvalho 

COAUTORES: Márcio Walber 

ORIENTADOR: Amauri Gomes de Moraes 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho apresenta o processo convencional: corte a laser. Este vem crescendo na indústria, 

tanto no ramo metalomecânico quanto em outras áreas como da saúde, moveleira e de joias, devido 

sua alta precisão do processo, podendo cortar geometrias complexas com ótimo acabamento 

superficial, além da sua alta produtividade (BURSI et al, 2017).  

O aço SAE 1045 foi escolhido para estudo, devido sua versatilidade dentro da indústria metalomecânica, 

pois é um material de média resistência mecânica e pode ser aplicado em vários projetos de máquinas 

ou equipamentos, e saber a variação deste devido a um processo de corte como o laser é de suma 

importância para a indústria.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a influência dos parâmetros: velocidade de corte, potência de 

corte e pressão do gás, na aresta de corte do aço SAE 1045, verificando as alterações microestrurais e a 

largura da ZTA. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O material analisado neste trabalho foi o aço SAE 1045, classificado como aço médio carbono pela 

norma ABNT NBR NM 87/2000, sua composição química é apresentada na norma SAE J403. Este 

apresenta limite de resistência entre 440 a 590 N/mm², sendo utilizado em aplicações que exijam 

resistência mecânica superior ao dos aços de baixo carbono. O mesmo foi escolhido devido sua alta 
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funcionalidade na indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. Os corpos de prova analisados 

foram retirados de uma chapa laminada a quente, de espessura 4,75 mm e dimensões de 1500x3000 

mm. Os corpos de provas foram cortados na máquina laser TruLaser 3030 da fabricante alemã Trumpf 

capaz de gerar uma potência máxima de 2700 W (TRUMPF, 2006).  

Dos vários parâmetros do corte a laser, foram escolhidos os seguintes parâmetros para serem 

analisados: potência de corte, velocidade de corte e a pressão do gás de assistência, estes em duas 

condições: 

1. Potência: 2500 W; Velocidade de corte: 2800 mm/min; Pressão do gás: 2,0 bar; 

2. Potência: 2700 W; Velocidade de corte: 3000 mm/min; Pressão do gás: 4,0 bar. 

Foram escolhidos esses três parâmetros para variação, pois com base na literatura são os três 

parâmetros que mais influenciam na aresta de corte, tanto na mudança estrutural do material quanto 

na qualidade da superfície cortada. Os parâmetros apresentados estão de acordo com as orientações 

do manual da máquina TRUMPF para a espessura escolhida de 4,75 mm. 

Com as condições de corte definidas, utilizou-se o planejamento fatorial 2k para organização dos 

arranjos fatoriais de teste. As configurações de corte podem ser vistas no Anexo 1. Para o aumento da 

confiabilidade do experimento, as amostras foram cortadas em duplicata para cada configuração. 

Testes e resultados 

Para caracterização da aresta de corte afetada pelo corte a laser, foram realizadas análises 

macrográficas e análises MEV (microscópio eletrônico de varredura). As análises macrográficas e MEV 

foram realizadas nas amostras embutidas. O embutimento foi realizado na seção perpendicular ao 

corte, para identificação da transição do material base e ZTA, após embutidos os corpos de prova 

passaram pelo processo de lixamento e polimento. Para a análise macrográfica utilizou-se o 

estereoscópio Zeiss, modelo Stemi 2000-C com ampliação de 1,25x e o ataque químico com nital 10%, 

durante 5 segundos. Com os resultados das análises macrograficas, conseguiu-se mensurar em mm a 

largura da ZTA de cada corpo de prova como apresenta o Anexo 2, a posição dos pontos medidos estão 

apresentados no Anexo 3.  

Na análise MEV apresentada no Anexo 4, pode-se verificar a classificação dos constituintes conforme 

letras iniciais: B – Bainita; F – Ferrita; P – Perlita e M – Martensita. Todas as amostras apresentaram 

alterações estruturais na aresta cortada, umas mais outras menos, formando as microestruturas: bainita 

e martensita na ZTA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir dos resultados apresentados no presente trabalho, identificou-se que os parâmetros escolhidos: 

velocidade de corte, pressão do gás de assistência e potência de corte afetam termicamente o material 

SAE 1045 na aresta de corte, gerando uma estrutura martensítica na aresta de corte. 

 

REFERÊNCIAS: 

BURSI, Oreste S. et al. Laser and mechanical cutting effects on the cut-edge properties of steel 

S355N. Journal Of Constructional Steel Research, v. 133, p.181-191, jun. 2017. Elsevier BV. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.02.012. 
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MONTGOMERY, Douglas C. DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS. 8. ed. Arizona: John Wiley & 

Sons, Inc. 2013. 

SAE INTERNACIONAL. SAE J403: Chemical Compositions of SAE Carbon Steels. Sae: Sae, 2014. 

TRUMPF. Manual de instruções TRULaser 3030/3040/3060. 2006. 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Projeto fatorial 23 configurações de teste. 
 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 
 
ANEXO 2 – Pontos medição ZTA. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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ANEXO 3 – Largura ZTA. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 
ANEXO 4 – Análise MEV. 

 
Fonte: Autor, 2019.  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
5

3
8

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SOLDA A PONTO E SOLDA 

MAG NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO ARBL STRENX 

700 CR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Antônia Tanara de Carvalho 

ORIENTADOR: Charles Leonardo Israel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente o processo de soldagem mais utilizado na indústria para união de peças metálicas é o 

processo MIG/MAG ou também conhecido como GMAW, isto se deve a sua versatilidade, produtividade 

e economia (KAÇAR, 2019). A evolução da indústria metal mecânica vem ao encontro com as novas 

tecnologias em processos de fabricação e materiais de alta resistência. Uma dessas tecnologias é a 

soldagem a ponto por resistência, tecnologia está muito utilizada no ramo automobilístico (AVILA et al, 

2017), e recente no ramo agrícola. 

Mesmo com o alto custo dos equipamentos, AVILA et al (2017) classifica o processo RSW como muito 

rentável quando comparado com outros processos a arco de união de materiais. Isso pode ser 

evidenciado através da redução do custo do processo, e da eficácia em relação a resistência mecânica 

do conjunto. 

O objetivo deste trabalho é comparar a resistência mecânica das soldagens GMAW e RSW na soldagem 

do aço ARBL Strenx 700 CR. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O material em estudo é o aço ARBL (aço de alta resistência e baixa liga) Strenx 700 CR de 1,25 mm, 

fornecido pela SSAB. Os corpos de prova foram fabricados seguindo a norma AWS B4.0:2007, tanto para 

soldagem MAG quanto para a solda a ponto. Os parâmetros de soldagem utilizados para a fabricação 
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dos corpos de prova estão apresentados nos Anexos 1 e 2. Para definição dos parâmetros da solda a 

ponto, foi utilizado o ensaio de casca, este é embasado na norma AWS B4.0:2007. 

Com intuito de analisar a influência do aporte térmico de ambos os processos de soldagem na 

resistência mecânica dos corpos de prova, foi realizada a medição de microdureza nos mesmos, e criado 

um perfil de dureza desses podendo ser verificados nos Anexos 3 e 4.  

Para melhor análise dos perfis de dureza, foram determinadas as regiões onde MB (material base); ZTA 

(Zona termicamente afetada); MF (Material fundido); MS (Material de solda). 

Através dos perfis de dureza, pode-se deduzir o tamanho da ZTA e as microestruturas geradas através 

do aporte térmico. Outro ponto importante a ser analisado nas uniões é a dureza do material base 

Strenx 700CR, que apresenta dureza de aproximadamente de 279 HV, segundo o fornecedor SSAB 

(2020), lembrando que este material é laminado a frio (encruado), com isto suas propriedades 

mecânicas foram elevadas através deste processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir das análises realizadas no estudo verificou-se que a teoria dos processos de soldagem GMAW 

e RSW condizem com a prática, isto que dizer, que a solda a ponto afeta menos o material base gerando 

uma ZTA menor, comparada com a soldagem MAG, consequentemente a resistência mecânica da solda 

a ponto é maior. 

 

REFERÊNCIAS: 

AVILA, Thales Lucas Diniz de; BRACARENSE, Alexandre Queiroz. Influência dos Parâmetros de 

Soldagem no Ensaio de Torção de Solda a Ponto em um Dispositivo Automatizado Recém 

Desenvolvido. Soldagem & Inspeção, [s.l.], v. 22, n. 2, p. 228-237, jun. 2017. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-9224/si2202.11. 

AWS. An American National Standard. B4.0:2007: Standard Methods for Mechanical Testing of 

Welds. 2007. 

KAÇAR, Ramazan; KÖKEMLI, Koray. Effect of controlled atmosphere on the mig-mag arc weldment 

properties. Materials & Design, [s.l.], v. 26, n. 6, p. 508-516, jan. 2005. Elsevier BV. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2004.07.027. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Parâmetro solda MAG. 
 

Material de adição  Corrente Voltagem (V) 

Classificação  Diâmetro (mm) Tipo de polaridade Amperagem (A)  

ER 70S-6 0,8 CC+ 150  17 

Fonte: Autor, 2020. 

 
 
 
ANEXO 2 – Parâmetro solda ponto. 
 

Pré pressão (ms) Pressão (kg) Corrente (A) Tempo de 

soldagem (ms) 

Tempo de 

resfriamentos (ms) 

1000 180 7500 300 200 

Fonte: Autor, 2020. 

 
 
ANEXO 3 – Perfil de dureza solda MAG. 

Fonte: Autor, 2020. 
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ANEXO 4 – Análise MEV. 

Fonte: Autor, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

PARA A BRIGADA MILITAR DE PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Kazmirski Baesso.  

COAUTORES: Vinicius Scortegagna, Ketlyn Carolina Wagner, Henrique Zilli. 

ORIENTADOR: Patrícia Silveira Lovato Lopes. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto de extensão do curso de Engenharia Civil 

da Universidade de Passo Fundo, que tem como propósito principal atender as demandas de entidades 

sociais da região, de maneira a introduzir os acadêmicos à prática profissional a partir de projetos de 

engenharia, com a aplicação dos conteúdos das disciplinas do curso juntamente com o auxílio integrado 

de seu corpo docente. A cerca disso, uma das atividades desenvolvida pelos bolsistas foi referente à 

elaboração de um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio para a Brigada Militar de Passo 

Fundo/RS. A realização do projeto implica na adequação do prédio para que possa ser inserido um 

consultório odontológico que estará à disposição dos funcionários do Quartel, obra realizada com a 

parceria entre a Brigada Militar e o curso de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A necessidade de realizar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) no Quartel da Brigada 

Militar de Passo Fundo/RS surgiu por conta da parceria entre a Brigada Militar e o curso de Odontologia 

da Universidade de Passo Fundo. Com a ideia de inserir um consultório odontológico no quartel para 

ficar à disposição dos funcionários do mesmo, houve também a necessidade de adequar o local para 

que pudesse comportar os novos serviços. Como nunca havia sido realizado um PPCI para o quartel em 

questão, o Comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) entrou em contato com o 

Escritório Escola de Engenharia Civil da UPF para que pudesse ser realizado o projeto. 
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As atividades iniciaram-se com a realização da medição do prédio. Por tratar-se de uma edificação 

antiga, não foi possível ter acesso ao projeto arquitetônico, por conta disso as medições incluíram a 

parte interna com todas as divisórias existentes. Foi um trabalho longo, considerando que se trata de 

uma edificação grande e com várias divisões.  

Após as medições realizadas, foi possível desenhar a planta baixa da edificação, permitindo-se que o 

projeto fosse iniciado. O Plano foi realizado no software de projeto Autocad, seguindo as normas e 

orientações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. 

De acordo com a tabela 6H.2 da Resolução Técnica CBMRS N.º 05 – Parte 7.1, as medidas protetivas 

para o plano referem-se à saídas de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, alarme 

de incêndio, sinalização de emergência, extintores e hidrantes e mangotinhos. Porém, algumas medidas 

protetivas não puderam ser atendidas devido às características da edificação. Uma delas foi a inclusão 

de hidrante ou mangotinho, pois de acordo com o decreto nº 51.803/2014, por se tratar de uma 

construção já existente, a edificação fica isenta da obrigatoriedade da instalação de hidrante ou 

mangotinho. Também não foi possível prever a construção de uma escada no segundo pavimento para 

diminuir a distância máxima a ser percorrida, pois impossibilitaria o tráfego das viaturas que ocorre no 

pátio da edificação. Sendo assim, foram propostas medidas compensatórias, substituindo a escada do 

segundo pavimento pela instalação de detectores de fumaça, permitindo assim uma identificação 

precoce do incêndio, possibilitando uma evacuação mais segura para as pessoas da edificação. 

Após a conclusão do PPCI, ele foi submetido à apreciação do Corpo de Bombeiros para posterior 

aprovação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A elaboração do PPCI para a Brigada Militar de Passo Fundo reforça os cuidados que a Universidade tem 

com a comunidade, evidenciando a preocupação das duas entidades com o bem-estar da sociedade e 

seus funcionários. Este projeto tem grande importância para os bolsistas, pois possibilitou a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos na graduação para poder colaborar com as necessidades da comunidade. 

 

REFERÊNCIAS: 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL. RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N.º 05 - PARTE 

7.1 PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: edificações e áreas de risco de incêndio existentes 

e edificações e áreas de risco de incêndio licenciadas pela lei complementar n.º 14.376/2013. Porto 

Alegre, 2020. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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ANEXOS 

Imagem 1 – Corte da edificação. 

 

Fonte: ESEEC. 

 

 

Imagem 2 – Planta baixa do Segundo pavimento da edificação. 

 

Fonte: ESEEC. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO MÃOS À OBRA – CURSO DE 

INICIAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO À CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA JOVENS DO ENSINO MÉDIO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Kazmirski Baesso.  

COAUTORES: Eduardo Basso, Ketlyn Carolina Wagner, Henrique Zilli. 

ORIENTADOR: Patrícia Silveira Lovato Lopes. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto de extensão do curso de Engenharia Civil 

da Universidade de Passo Fundo, que tem como propósito principal atender as demandas de entidades 

sociais da região, de maneira a introduzir os acadêmicos à prática profissional a partir de projetos de 

engenharia, com a aplicação dos conteúdos das disciplinas do curso juntamente com o auxílio integrado 

de seu corpo docente. Sendo assim, o projeto Mãos à Obra foi criado com o intuito de ensinar jovens 

em situação de vulnerabilidade social, aspectos relacionados a técnicas construtivas e materiais de 

construção, a partir da realização de cursos de iniciação profissional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para Miguens Jr. e Celeste (2014), fazer extensão não é somente observar, identificar problemas ou criar 

soluções. Fazer extensão é envolver-se com o “objeto”, e neste envolver há transformação de ambas as 

partes. O atual grande desafio da extensão é repensar a relação do ensino e da pesquisa às necessidades 

sociais, estabelecer as contribuições da extensão para o aprofundamento da cidadania e para a 

transformação efetiva da sociedade. 

Primeiramente foram contatadas escolas públicas de ensino médio do município de Passo Fundo, 

apresentando-se a proposta para os coordenadores, para posterior apresentação aos alunos. Foram 

realizadas apresentações em duas escolas, que se interessaram pelo projeto e indicaram como 
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potenciais alunos os estudantes do segundo ano do ensino médio. Dessa forma, foi explicada aos jovens 

a proposta e realizado levantamento de interesse de temas dos cursos, bem como a disponibilidade de 

dias para a realização deles. 

A partir disso, definiu-se que seria primeiramente oferecido o curso de Execução de alvenaria. Definiu-

se os tópicos que seriam abordados, cronograma e foi divulgado nas escolas. Paralelo a isso, iniciou-se 

a elaboração de uma cartilha com informações para ser distribuída aos cursistas. A cartilha foi elaborada 

visando ser bem objetiva e ilustrativa, foram realizadas diversas pesquisas para torna-la o mais 

interativa possível e com todo o cuidado para que a escrita fosse de uma maneira simples para tornar a 

leitura agradável. 

O curso foi realizado no Laboratório de Construção Civil, situado no Centro Tecnológico de Engenharia 

Civil, Ambiental e Arquitetura – CETEC, no Campus I da UPF. Participaram alunos da Escola Estadual de 

Ensino Médio Adelino Pereira Simões, sendo realizados com quatro encontros, um por semana, em 

horário inverso às atividades escolares dos envolvidos. Os encontros foram ministrados por um aluno e 

um professor, ambos extensionistas do ESEEC. 

No primeiro encontro houve a apresentação da cartilha desenvolvida pelos bolsistas, a qual contém 

todas a informações básicas sobre a construção civil, como explicações de projetos, informações das 

ferramentas utilizadas, traços de argamassas, assim como o passo a passo para sua realização. Também 

foram mostrados os materiais que são utilizados para a construção de uma parede de alvenaria, 

iniciando com a marcação dela e distribuição dos blocos na primeira fiada. 

Nos encontros seguintes, foi realizado o levantamento da alvenaria, que constituiu em uma parede em 

“I” com as dimensões apresentadas na Figura 1, com uma altura de 119,00 centímetros que foi realizado 

em três encontros. Após a conclusão, foi explicado aos cursistas como deve ser feita a inspeção da 

parede. 

Neste ano, devido a pandemia da COVID-19, infelizmente, não houve a possibilidade de realizar novas 

turmas do curso de iniciação profissional. Mas a ideia é, assim que possível, voltar com o projeto e 

realizar novas parcerias com outras escolas públicas da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Projeto Mãos à Obra é de suma importância para os bolsistas e para os jovens estudantes do ensino 

médio. Estes, em especial, são beneficiados pois, participando dos cursos tem a oportunidade de 

aprender mais sobre a construção civil, e levar o aprendizado para ajudar em suas casas ou até mesmo 

poder virar uma profissão futura. Esperamos ter novas turmas com alunos tão comprometidos como 

esses. 

 

REFERÊNCIAS: 

MIGUENS JR, S. A. Q.; CELESTE, R. K. A extensão Universitária. 2014. c. 13, 37 f. Pág. 24. In: 

https://www.researchgate.net/publication/253645827_A_EXTENSAO_UNIVERSITARIA_-

_Capitulo_de_Livro 2020. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Projeto da Alvenaria. 

 
Fonte: ESEEC. 

 

Figura 2 – Levantamento da Alvenaria. 

 
Fonte: ESEEC.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (  x ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PANDEMIA SOBRE NOVOS OLHARES. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Leticia Fuhr  

COAUTORES: Carine Saraiva Astolfi e Juliana Costa 

ORIENTADOR: Mirian Carasek 

UNIVERSIDADE: UPF - Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No início de 2020, o mundo passou a vivenciar uma situação inesperada devido ao surgimento da 

pandemia, COVID 19, que influenciou o modo de viver das pessoas, exigindo-lhes modificações em 

diversos aspectos da vida cotidiana. Foi nesse contexto que elaborou-se o projeto de restauro Cervejaria 

Passarela, na faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Fizeram-se necessárias readaptações em diversos 

aspectos da vida cotidiana, mudanças desafiadoras. Aceitar a readequação à atual situação e manter os 

objetivos e metas a serem alcançados, fez-se necessário para atingir os resultados que esperados. Além 

da satisfação com o desfecho obtido do projeto: um ótimo conceito e a indicação para participar do 

concurso “Novos Olhares” oportunizado pela ABEA, destaca-se a alegria pela realização, desse trabalho 

que proporcionou aprendizado e superação dos desafios acadêmicos apresentados nesse tempo de 

pandemia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O processo de readaptação teve início com a descoberta de novas ferramentas que permitem o contato 

online entre alunos e professores, softwares permitindo contato com colegas, a realização de pesquisas 

e diversos trabalhos por meio de salas virtuais de assessoramento, o que é um aspecto positivo, 

entretanto o lado negativo disso encontra-se no fato de haver um afastamento das  outras  equipes de 

trabalho, pois a dinâmica das aulas online não permite o contato com os demais  alunos, dificultando a 

troca de experiências e o diálogo, tão comuns, em circunstâncias anteriores à pandemia.  

Considerando o exposto acima, entende-se que a mudança na maneira de ensinar e aprender não foi 

uma opção, mas o imprescindível para que o curso tivesse continuidade e, desde o princípio, o grupo 

acatou o distanciamento social, aceitando o novo desafio de “projetar” à distância, procurando deter-
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se  à construção do projeto e à resolução do problema e não às dificuldades provenientes da pandemia, 

o que permitiu criar soluções dinâmicas, de forma democrática, e permitiu alcançar bons resultados.  

Cada pessoa possui qualidades e metodologias diversificadas de trabalho, o que abriu novos horizontes 

e permitiu tirar proveito dessas diferentes aptidões em prol do desenvolvimento do trabalho. Utilizou-

se das habilidades para agregar conteúdo e valor às atividades desenvolvidas e houve uma troca 

interessante de conhecimentos durante o processo. O envolvimento e apoio dos professores também 

se fez fundamental para o desempenho do que foi planejado.  

Sob a ótica do grupo, o processo de desenvolvimento disciplinar da matéria de Projeto Arquitetônico, 

proporcionou beneficios pelo ensino remoto, pois embora houvesse o distanciamento das demais 

equipes de colegas, a dinâmica síncrona de aulas proporcionou aproximação entre professores e colegas 

de grupo por meio da presença virtual. Através de uma abordagem humana, que une a todos pela 

necessidade de estudar, realizar as ações referentes ao curso, conectadas umas às outras ao ligar o 

microfone e câmeras dos instrumentos midiáticos, e compele à alunos e professores a compartilhar da 

sua intimidade ao trabalhar de casa, criando uma conexão mais forte entre os envolvidos. 

Vivenciar o projeto em sua essência colaborou para um melhor processo de desenvolvimento do 

mesmo. Desde o princípio, as decisões foram tomadas em grupo por meio de votação. Houve um 

consenso a respeito das diretrizes gerais e objetivos a serem alcançados, focando em manter o processo 

em dia, vencendo todas as etapas propostas pelo grupo. 

O resultado final do projeto foi idealizado e traçado desde o princípio pela equipe, focando, então, em 

um objetivo comum: elaboração de um projeto de qualidade. Buscar, por meio de estudos, manter 

domínio de conhecimento sobre o assunto e realizar todas as tarefas de forma objetiva. Tendo facilidade 

em deixar fluir as ideias, o que tornou o processo prazeroso para todas as envolvidas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, concluí-se que se faz necessário readequar ações, superar obstáculos e reaprender a 

aprender, pois, muitas vezes, a visão sobre o que é positivo e negativo altera conforme lida-se com a 

situação. Aceitar as adversidades, aceitar as mudanças propostas e necessárias, inovar, mais do que 

apenas adaptar-se, trazendo a certeza que é possível fazer mais e melhor em qualquer tempo e isto 

repercute  positivamente no resultados alcançados. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta Manual de elaboração de projetos de 

preservação do patrimônio cultural / Elaboração José Hailon Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria 

Nelo Braga. _ Brasília : Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RECUPERAÇÃO DOS RIOS URBANOS - TURISMO 

SUSTENTÁVEL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Calline Gomes Viecelli  

COAUTORES: Alice Mattana de Oliveira; Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

ORIENTADOR: Dra. Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Os rios são importantes elementos, não só na estruturação de paisagens, como também na formação 

de civilizações (Corazza, 2008). Assim que o homem começou a se fixar em aldeias, a condição para a 

escolha do local era a existência de águas próximas para utilizar para consumo e também na agricultura 

e com isso, muitas cidades surgiram. 

A ocupação urbana realizada nas áreas anexas aos rios ocorreu de forma natural e espontânea, o que 

resultou em grandes prejuízos para o meio ambiente. No contexto geral da urbanização, os rios tem 

sido tratados com descaso e como local destinado a depósito de lixo, outro problema de caráter 

ambiental são as mata ciliares sendo extintas no meio urbano, por conta do avanço da urbanização.  

Este trabalho irá abordar conceitos e justificativas que torne mais legível a importância dos rios urbanos, 

sua conservação e sua revitalização, mostrando na prática como esse conceito está se tornando cada 

vez mais utilizado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o passar do tempo, do rápido avanço das cidades e de pensamentos individualistas, foi prudente 

pensar no destaque dos edifícios urbanos, transformando os rios urbanos em coadjuvantes das cidades 

e fazendo com que as águas fossem conhecidas como um tipo de limite do crescimento urbano. Com 

esse tipo de pensamento e de atitude, os rios se tornaram um problema de drenagem urbana, não 

recebendo o tratamento adequado, sendo largados nos fundos dos lotes e feitos para depositar todo e 
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qualquer tipo de resíduo. Ausência de sistemas de saneamento corretos e descarte de resíduos 

residenciais e industriais são vilões de peso neste panorama (Baratto, 2014). 

Muitas pessoas ainda acreditam que o conceito de urbanização está ligado apenas ao ganho de terra 

para a construção de novos edifícios e rodovias, nem que isso custe a drenagem de mangues, aterros e 

desmatamentos. Essas intervenções visam uma melhor condição da vida da população em áreas 

alagadiças, porém, o que antes eram áreas sem problemas, após essas interferências, eles passaram a 

acontecer. São problemas ligados diretamente com inundações, expressiva diminuição da fauna e 

aumento da temperatura em áreas muito densas. 

Os rios estão ocultos da paisagem urbana, escondidos nos fundos dos lotes, debaixo de muito lixo e 

enterrados nas tubulações através das cidades. Essa visão inexistente dos afluentes é afetada pelo fato 

de que muitas vezes, eles estão localizados em propriedades privadas, fazendo com que a população 

não tenha acesso aos rios ou muitas vezes nem tenha conhecimento de sua existência. 

Um dos principais desafios da atualidade em relação as cidades, é a capacidade de fornecer uma boa 

integração da população com a água já existente no local, conectando assim os rios urbanos com a 

paisagem urbana. Ao recuperar um rio, devolve-se a parte da natureza que pertence ao seu território, 

possibilitando que todos possam utilizar o local. Uma forma da população se apropriar da cidade 

juntamente com os rios é a criação de parques em suas várzeas, podendo ser um local de descanso, de 

encontro e de passeios. 

Após um longo histórico de poluição, canalização, pavimentação e esquecimento, projetos de 

requalificação urbana tornaram-se tendência em diversas cidades globais contemporâneas (Momm; 

Kinjo; Frey, 2020). Os principais e mais importantes métodos de recuperação são a coleta de resíduos 

sólidos, tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos, controle de processos erosivos e de 

esgotamento sanitário.  

A recuperação e o controle de processos erosivos contam como diferentes métodos de recuperação, 

sendo eles a revegetação, cercamento e proteção das nascentes, matas ciliares e topos de morros, 

readequação de estradas e estabilização de margens. O principal intuito dessas ações é a captação das 

águas pluviais, aumentando a infiltração do solo e, assim, promovendo o abastecimento do lençol 

freático e aumentando a disponibilidade hídrica na região.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que, além da valorização e respeito aos rios, a função de arquiteto e urbanista se faz de 

extrema importância, pois toda intervenção urbana que é feita deve levar em consideração a existência 

ou não de um rio no local. São várias as estratégias para recuperar os recursos hídricos e devem ser 

analisadas no planejamento urbano de cada município. 

 

REFERÊNCIAS: 

CORAZZA, Jaqueline. Rios urbanos e o processo de urbanização: o caso de Passo Fundo / RS. 2008. 201 

f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Universidade, Universidade de Passo Fundo, Passo 

Fundo, 2008. 
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BARATTO, Romullo. Oito exemplos de que é possível despoluir os rios urbanos. ArchDaily Brasil, 2014. 

MOMM, Sandra; KINJO, Victor; FREY, Klaus. Tramas do planejamento e governança na transformação 

de rios em metrópoles globais: uma reflexão sobre casos internacionais e em curso na Macrometrópole 

Paulista (Brasil). Cadernos Metrópole, v. 22, n. 48, p. 499-525, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edenilson Bordignon  

COAUTORES: Bruna Kazmirski Baesso, Henrique Zilli, Eliara Riasyk Porto 

ORIENTADOR: Vinicius Scortegagna 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC), trata-se de um projeto de extensão do curso de 

Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo, onde o objetivo é atender as necessidades da 

comunidade e região, com elaboração de projetos de engenharia, permitindo a inserção entre o aluno 

com o meio profissional, pondo em prática os conteúdos das disciplinas do curso, juntamente com o 

auxílio integrado do seu corpo docente. O Projeto da Acessibilidade da Câmara de Vereadores de Passo 

Fundo, é um exemplo dessa inserção, onde tem o propósito possibilitar a melhor adequação do acesso 

externo a esta edificação pública, de forma a garantir segurança e acessibilidade a comunidade em geral 

promovendo uma independência aos usuários com algum tipo de mobilidade reduzida. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo os dados do Censo de 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência física, o que representa 23,9% da população. Visando uma melhor independência para 

pessoas com mobilidade reduzida, a Prefeitura de Passo Fundo, juntamente com a Câmara de 

Vereadores contataram o ESEEC, para elaborar um projeto de readequação do entorno da Câmara de 

Vereadores, garantindo assim melhores condições de acessibilidade a comunidade. 

Para a elaboração do projeto de acessibilidade da Câmara foram feitas visitas ao local com o intuito de 

observar e medir os espaços do entorno da câmara que necessitariam de adequações para atender as 

normas de acessibilidade. 
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Tendo como base as normas NBR 9050 e NBR 16537, foram propostas um conjunto de reformas e 

implantação de elementos visando proporcionar uma maior segurança para os usuários. O projeto 

elaborado pelos alunos do ESEEC, abordaram a implantação de duas vagas de estacionamento 

devidamente sinalizadas e adequadas facilitando o acesso para cadeirantes ao prédio, manutenção e 

implantação de piso tátil nas calçadas, proporcionando um caminho para pessoas com alguma 

deficiência visual e reforma da rampa de acesso externo ao pavimento superior da câmara em que foi 

proposto a troca do piso e instalação de novo corrimão na parte central da rampa. Os projetos 

relacionados ao sistema viário seguiram as regras de sinalização dos Manuais Brasileiros de Sinalização 

de Trânsito homologados pelo Conselhos Nacional de Trânsito, além da Resolução 304 do mesmo órgão 

federal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a intenção de melhorar o acesso a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o Escritório Escola de 

Engenharia Civil (ESEEC), onde por meio do projeto proposto, apresentou-se condições onde favorecem 

a acessibilidade e a segurança ao ter acesso ao prédio, onde pessoas com mobilidade reduzida possam 

utilizar as dependências da câmara de forma independente. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 148 páginas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16537: Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - 

Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. 1ª ed. Rio de Janeiro, 2016. 44 páginas 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Releitura dos dados de pessoas com deficiência 

no Censo Demográfico 2010 à luz das recomendações do Grupo de Washington. Nota técnica 01/2018. 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. 1ª ed. Brasília: Contran 2007. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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ANEXOS 

Figura 19 - Situação pretendida no projeto de acessibilidade da Câmara de Vereadores 
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Fonte: ESEEC, 2020. 

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

REVITALIZAÇÃO DA HORTA ELEVADA DA ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edenilson Bordignon.  

COAUTORES: Alessandro Graeff Goldoni, Bruna Kazmirski Baesso e Ketlyn Carolina Wagner. 

ORIENTADOR: Vinicius Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC), trata-se de um projeto de extensão do curso de 

Engenharia Civil de Passo Fundo - RS, onde o objetivo é atender as necesidades da comunidade e região, 

com elaboração de projetos de engenharia para entidades sociais, permitindo a inserçãp entre o aluno 

com o meio profissional, pondo em prática os conteúdos das disciplinas do curso, juntamente com o 

auxílio integrado do corpo docente. O projeto em questão realizado pelos alunos bolsistas do ESEEC, é 

em relação a criação de uma horta elevada para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Passo 

Fundo - APAE. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o passar dos anos muitas coisas foram mudando, antigamente quando em uma família nascia uma 

criança com algum tipo de deficiência, os próprios familiares em alguns casos não aceitavam ter um 

filho com necessidades especiais e os tratavam de forma diferente dos demais, onde os mesmos 

acabavam ficando isolados em casa sendo privados em ter uma vida social e de uma educação especial. 
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Mas ao longo dos anos as pessoas foram mudando e com essa mudança foram criadas escolas onde 

pessoas com necessidades especiais pudessem ser inseridas em meio a uma sociedade. 

Com a criação das escolas para pessoas com necessidades especiais, muitas dessas pessoas tem suas 

vidas inseridas a um meio de trabalho, a uma vida social em meio a comunidade, onde a partir de uma 

educação baseada em suas necessidades trouxeram grandes mudanças para suas vidas. 

No ano de 2017, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Passo Fundo (APAE), contaou o ESEEC, 

para que fosse feita a revitalização da horta elevada existente no local, onde a mesma não havia altura 

suficiente para cadeirantes. Foram propostas duas opções para a reforma da horta elevada, onde a 

primeira proposta foi elaborada no mesmo local que a existente, porem percebeu-se que em certos 

horários a incidência solar não seria a mais adequada para a horta, então foi elaborada uma segunda 

proposta não sendo mais no local da antiga, mas sim em um local onde a incidência do sol ao longo do 

dia desce condições favoráveis a horta. Ambas as propostas seguiram dimensões conforme referências 

citadas pela ABNT NBR – 9050:2015, para pessoas cadeirantes. 

No ano de 2019, foi dado início da obra, onde a horta elevada foi construída de tijolos maciços na parte 

inferior, e com um sistema de vigotas na parte superior para que pudesse ser encaixado um conjuto de 

caixas plásticas onde serão cultivadas as hortaliças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Revitalizando a horta da APAE de Passo Fundo, foi possível que as pessoas que a usariam poderiam 

usar uma de forma mais cômoda, facilitando o manuseio das atividades, principalmente as realizadas 

pelos cadeirantes. Onde promover a inclusão de pessoas especiais em atividades práticas, é uma 

forma de promover a autoestima, aumentar a integração social e estimula a independência e 

autonomia.   

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade e edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 148 páginas. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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ANEXOS 

Figura 20 - Vista 3D das mesas 

 

Fonte: ESEEC, 2019. 

 

Figura 21 - Corte transversal 

 
Fonte: ESEEC, 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO MECÂNICO DOS MEMBROS INFERIORES DE UM 

EXOESQUELETO INDUSTRIAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Felipe Finatto Carlot  

COAUTORES: Márcio Walber 

ORIENTADOR: Wu Xiao Bing 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 

INTRODUÇÃO: 

Para ALI (2014) o exoesqueleto há algum tempo é pesquisado por cientistas que se esforçam para 

reproduzir os movimentos humanos. Baseado em um dispositivo ativo de natureza antropomórfica que 

pode ser usado por uma pessoa e pode atuar como um dispositivo assistido. Existem dispositivos de 

membros inferiores para reabilitação de casos de lesões. Segundo KAWALEA e SREEKUMAR (2018) o 

exoesqueleto é uma estrutura ligada ao corpo humano para assistência física. Tem o objetivo de 

multiplicar a capacidade de carga e reduzir a fadiga que sofre nos músculos. Fornecendo a energia 

necessária para transferir o peso de uma determinada massa para outro lugar, deixando o corpo 

humano apenas para suprir a parte cognitiva da máquina. 

O presente trabalho tem por objetivo a elaboração do projeto dos membros inferiores de um 

exoesqueleto industrial. Os objetivos específicos são conhecer a biomecânica dos membros inferiores, 

analisar os membros inferiores pela altura das pessoas e elaborar as fases de um projeto.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para STAUGAARD-JONES (2015) para conseguirmos nos orientar no corpo humano é necessário nos 

situar no plano corporal que é dividido em três planos. Divididos da seguinte forma, em um plano 

vertical chamado plano Sagital que permite o movimento a frente e recuo. O outro plano também é 

vertical formando um ângulo reto com o plano Sagital, chamado plano Frontal que permite o 

movimento lateral dos membros, e por fim o plano Transversal. 
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Segundo ALI (2014) os primeiros trabalhos de exoesqueletos foram estudos conceituais que 

pesquisadores expressaram em desenho, porém poucos protótipos foram fabricados o primeiro 

dispositivo semelhante foi o auxiliar de corrida Yang, patenteado em 1890 era apenas uma mola de arco 

operando paralelamente a perna sua função era transferir o peso para o chão e reduzir as forças que se 

concentravam na perna de apoio. 

Para um exoesqueleto que vai receber a carga do corpo do operador é necessária uma estrutura ligada 

ao corpo que tenha a função de distribuir esta carga para outro lugar que não seja os músculos dos 

membros inferiores. Com operadores que possuem uma diversidade de altura seria interessante um 

exoesqueleto intercambiável para uma gama de altura de pessoas assim regulagens na perna e na coxa 

são necessárias. A largura do exoesqueleto também não deve ultrapassar os limites do corpo para não 

se tornar incomodo podendo causar algum tipo de perigo. Os movimentos mínimos que o exoesqueleto 

deve possuir são de imitar o passo da pessoa e movimentos de abdução e adução da perna. A fixação 

no corpo também deve acontecer para que trabalhem em harmonia. O peso apesar de estar ligado 

diretamente com a resistência do exoesqueleto, neste caso como vai acontecer a locomoção do 

operador com o exoesqueleto preso no corpo deve ser de no máximo 10% do peso do operador. A 

construção e materiais utilizados devem ser de fácil aquisição encontrando no comércio em geral. A 

função global do exoesqueleto é absorver o peso corporal do operador sem passar pelos membros 

inferiores. Para isso o exoesqueleto possui subconjuntos que exercem subfunções. 

O projeto preliminar apropriado, conta com as costas que é formada por uma chapa para fixar no corpo 

com um articulador para os movimentos laterais e um pino para juntar com o acento. O acento é 

formado por uma guia para juntar com as costas uma chapa reta, uma chapa dobrada e uma trava que 

serve como guia para a junção do coxa e trava de angulação. O acento direito e esquerdo tem o único 

diferencial na posição do guia. A parte da coxa é formada por dois tubos que se encaixam um no outro 

de forma que se travem com dois pinos a coxa direita e esquerda são padronizadas não havendo 

diferença entre elas. A perna da mesma forma que a coxa também é formada por um tubo que se 

encaixa dentro do outro e se travam com dois pinos. A perna direita e esquerda são padronizadas não 

havendo diferença entre elas. O pé é formado por uma chapa de aço e um tubo para ser acoplado a 

parte da perna e na parte traseira um tubo para manter o equilíbrio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto preliminar foi desenhado em CAD, O projeto detalhado conseguiu um resultado satisfatório 

pois apresenta uma lista de peças as quais são os componentes do exoesqueleto. Também uma árvore 

do produto com a montagem do produto final, as submontagens e seus componentes e por fim os 

desenhos detalhados para a fabricação dos componentes e montagem, como mostra a montagem final 

no Anexo 1. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 

PARA PLATAFORMA VEICULAR ELEVATÓRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Henrique Vicente Centenaro Grolli 

COAUTORES: Alessander Specht Schmitz 

ORIENTADOR: Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A norma ABNT NBR 14022 entrou em vigor em 2015 e menciona que todos os veículos coletivos urbanos 
devem garantir condições de conforto, segurança e acessibilidade aos seus usuários independente de 
idade, estatura ou condições físicas. O resumo tem por objetivo desenvolver um dispositivo de 
acionamento automático para limitar o posicionamento dos pés do usuário e rodas da cadeira para 
plataforma veicular elevatória. Para o desenvolvimento do projeto a norma embasadora ABNT NBR 
15646 com aplicação da metodologia DFMA que busca reduzir o custo do dispositivo reduzindo a 
quantidade de peças auxiliando a manutenção uma vez que o espaço onde o produto será aplicado é 
reduzido. Foi projetado um mockup com uma de mola de tração e posteriormente com base nos 
resultados deu-se sequencia na ideia que utilizava mola de torção e foi possivel obter uma solução 
inovadora com um projeto enxuto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo busca projetar um equipamento que auxilie as plataforma veiculares de elevação a garantir 
mais segurança na hora da sua operação. O equipamento se baseia na norma ABNT NBR 14022 para 
projetar algo que evite que os pés do cadeirante permaneçam seguros durante a operação e que as 
rodas da cadeira permaneçam travadas. O dispositivo além de ser seguro busca ser de fácil instalação e 
baixo custo pois atualmente existem diversos coletivos em circulação com a plataforma elevatória 
instalada sem o dispositivo de segurança que a norma passou a prever como obrigatório. 
Foram desenvolvidas duas ideias para a solução do projeto sendo que uma utilizava mola de tração 
como pode ser visto o modelo no anexo A e outra mola de torção como pode ser vista no anexo B sendo 
que o projeto parte com base em um produto já em circulação no mercado denominado PLU-2.5A, o 
modelo é apresentado no anexo C e D. 
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Para o desenvolvimento do produto com a solução de molas de tração fez-se com que o dispositivo 
permanecesse parado no seu lugar enquanto o usuário é elevado até o interior do veículo utilizado de 
uma chapa dobrada de aço para que o passageiro não coloque seus pés ou rodas da cadeira de encontro 
aos equipamentos e enquanto a plataforma desce o equipamento de segurança desce junto com ela 
conforme mostra o anexo E. O produto apresentou uma solução adequada, porém veio a falhar por 
fadiga na junta soldada quando se realizava um ensaio de fadiga com 120 ciclos, portanto a ideia foi 
descartada e melhorada para que se desenvolvesse outra com a mola de torção. No anexo F é possível 
ver a sua falha por fadiga. 
Utilizando de conhecimentos gerados na primeira proposta como por exemplo não utilizar elementos 
soldados na base e reduzir o peso dos elementos, para isso fez se uma reunião de brainstorm com a 
equipe de engenharia e adequou-se o projeto para a mola de torção eliminando a caixa de mola que 
fazia o sistema operar a PLU-2.5 A e utilizando a mola em questão dentro de um tubo além de substituir 
a chapa de aço que fazia a contenção dos pés e das rodas por uma lona. Essa ideia contempla todos os 
pré-requisitos definidos pela norma, torna o projeto totalmente leve e sua construção é simples tudo 
isso devido ao conceito de manufatura que pensa em utilizar poucas variedades de peças, o seu projeto 
pode ser visto no anexo G. 
O dispositivo com mola de torção se mostrou eficiente nos testes realizados bem como foram realizados 
os cálculos de acordo com Shigley, Mischke e Budynas (2008) e a mola trabalha em um intervalo de 6 
giros entre a posição inicial e final, sendo que seu limite de escoamente está em 18 voltas o coeficiente 
de segurança foi atendido alem de que contempla apenas 21 componentes pesando aproximadamente 
6,3kg.  
O equipamento se mostrou simples e eficiente pois enquanto o elevador desce, o dispositivo de mola 
de torção gira dentro do tubo e desenrola a lona fazendo com que haja uma barreira entre o ocupante 
da plataforma e o veículo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O dispositivo foi projetado com uma fácil montagem e pode ser desmontado soltando apenas 5 
parafusos diminuindo o tempo de manutenção. 
Uma grande vantagem desta solução é a possibilidade de montar o conjunto fora do elevador veicular, 
sendo essa uma vantagem imensurável tanto para o setor de logística quanto para o setor de pós-
vendas e pode ser visto montado no elevador no anexo H. 
 

REFERÊNCIAS: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14022: Acessibilidade em veículos de características 
urbanas para o transporte coletivo de passageiros: ABNT, 2009. 23p. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15646: Acessibilidade – Plataforma elevatória veicular e 
rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos com características urbanas para o transporte 
coletivo de passageiros – Requisitos de desempenho, projeto, instalação e manutenção: ABNT, 2008. 
32p. 

SHIGLEY, J.; MISCHKE, C.; BUDYNAS, R. Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª edição Estados Unidos. 
2008. 
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ANEXOS 

  

Anexo A - Mola de Tração        Anexo B - Mola de Torção                         Anexo C – Dispositivo de Proteção      

 

    

 Anexo D – Modelo PLU-2.5 A   Anexo E – Projeto Mola de Tração  Anexo F – Falha por Fadiga     

 

  

Anexo G – Projeto Mola de Torção                       Anexo H – Modelo Final Instalado       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(     ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (  X  ) Relato de Caso 

 

ACESSIBILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES ETAPA DE 

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR  

 

AUTOR PRINCIPAL: Henrique Zilli 

COAUTORES:  Edenilson Bordignon, Bruna Kazmirski Baesso e Deisi Boito 

ORIENTADOR: Eduardo Madeira Brum 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A cidade de Passo Fundo, juntamente com a região atendida pela Universidade de Passo Fundo, passa 
por um constante processo de crescimento. Visando o aumento das demandas sociais geradas pelo 
crescimento da região, o curso de Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo, juntamente com o 
projeto de extensão  Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC), busca atender algumas destas 
demandas sociais, contribuindo com projetos que buscam revitalizar e melhorar espaços importantes 
para a sociedade. Por sua vez, o ESEEC introduz o acadêmico à prática profissional na elaboração de 
projetos de engenharia, com a aplicação dos conteúdos adquiridos no curso, juntamente com o auxílio 
de seu corpo docente.  
Dentre os trabalhos realizados pelo ESEEC está o estudo para implantação de elevador na Câmara de 
Vereadores de Passo Fundo. O objetivo do mesmo é realizar a adequação do prédio da câmara de 
vereadores e seu entorno, para que todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas 
possam circular livremente entre os diferentes pavimentos do prédio. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto de acessibilidade da câmara de vereadores de Passo Fundo, teve seu início no de 2018, onde 
na ocasião, o ESEEC desenvolveu o projeto de acessibilidade para o interior da câmara, sendo que ao 
passar por reforma, acrescentou-se piso tátil e placas de sinalização. Nesta nova etapa do projeto, temos 
o desafio de realizar a adequação do exterior da câmara para que a circulação de todos os cidadãos 
independente de suas condições físicas sejam capazes de acessar todo o espaço da câmara de 
vereadores. Atualmente, cadeirantes são incapazes de acessar o piso superior da câmara devido ao fato 
de que a única ligação entre os pisos térreo e superior ser uma escada de patamar na parte interna do 
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prédio e uma rampa na parte externa, porém a mesma tem uma elevação elevada, em desacordo com 
as normas brasileiras. Inicialmente optou-se pela construção de uma rampa externa secundária para 
possibilitar o acesso aos cadeirantes, mas devido ao custo e a área necessária para a construção da 
mesma, esta acabou sendo descartada e optando-se então pela realização de um estudo para a 
instalação de um elevador ligando os andares da edificação. 
Sendo assim, para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado visitas ao local para efetuar a medição 
dos níveis do prédio existente e o espaço disponível para a construção do poço do elevador, com os 
dados obtidos na visita realizou-se o esboço do projeto do poço do elevador, de acordo com as 
prescrições normativos da ABNT NR 13994:2000 e ABNT NR 6118:2014, ocupando uma área livre de 
cerca de 5,38m² no lado direito da rampa existente. Para comportar o elevador solicitado, o estudo 
prevê uma nova construção em concreto armado e fechamento em alvenaria, necessitou-se também 
de reformas no prédio existente para facilitar o acesso ao prédio do elevador. Sendo assim, por meio 
deste a Câmara de Vereadores torna-se um prédio acessível a todos os cidadãos passofundenses. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com o intuito de viabilizar o acesso ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores, a todos os cidadãos, 
o Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC), por meio deste estudo, apresenta uma possibilidade para 
tornar possível e seguro o acesso ao prédio aos cadeirantes e pessoas com pouca mobilidade, 
garantindo assim sua independência de locomoção.  
 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13994: Elevadores de passageiros - Elevadores 
para transporte de pessoas portadoras de deficiência. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2000. 15 páginas 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto. 3ª ed. 
Rio de Janeiro, 2014. 238 páginas 
 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DE FUTURAS PARCERIAS DO ESEEC  COM DEMAIS 

PROJETOS DE EXTENSÃO DA UPF 

 

AUTOR PRINCIPAL: Henrique Zilli 

COAUTORES: Edenilson Bordignon, Ketlyn Carolina Wagner e Maciel Donato 

ORIENTADOR: Eduardo Madeira Brum 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto de extensão do curso de Engenharia Civil 
da Universidade de Passo Fundo, que tem como principal objetivo atender as demandas sociais da 
região, introduzindo o acadêmico à prática profissional na elaboração de projetos de engenharia, com 
a aplicação dos conteúdos adquiridos no curso, juntamente com o auxílio de seu corpo docente. Devido 
ao foco social do ESEEC, estudou-se a realização de parcerias com os demais cursos de extensão da UPF, 
como por exemplo extensões dos cursos de Arquitetura e Administração. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente a Universidade de Passo Fundo tem 133 projetos de extensão, dos quais 3 destes são 
geridos pelo curso de Engenharia Civil, os quais são o Escritório Escola de Engenharia Civil, o projeto 
Saneamento Além do Básico e o projeto Mãos-à-Obra. Observando o contexto dos demais cursos de 
extensão promovidos pela UPF, concluiu-se que 8,27% destes abraçam projetos semelhantes aos do 
ESEEC, são estes:  
 

 Projeto Formação para o gerenciamento de resíduos em escolas da educação básica da rede 
pública e empresas  

 Projeto Apoio ao uso público em unidades de conservação e áreas de preservação 
  Projeto Paisagismo Produtivo e Educação Ambiental – Transformando espaços, transformando 

vidas  
 Projeto Práticas de sensibilização e conscientização ambiental nas comunidades e instituições de 

ensino 
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 Programa Comunidades Sustentáveis 
  Projeto VivA! Escritório modelo de arquitetura e urbanismo 
  Projeto Cidades inteligentes: tecnologia e inovação para o bem estar do cidadão 
 Programa de Empreendedorismo e Inovação 
 Projeto Instituição Amiga do Empreendedor 
 Programa Desenvolvimento Regional Sustentável 

 

 Boa parte dos projetos de extensão citados anteriormente, tem foco na otimização e melhoria de 
espaços já existentes, onde acreditamos que o ESEEC possa contribuir com ideias e alternativas em 
engenharia capazes de contribuir para tais melhorias. 
 Anteriormente já foram realizados projetos em conjunto com projetos de extensão de outros cursos, 
por exemplo o projeto de uma horta elevada para a Associação de Pais e Amigos de Passo Fundo (APAE), 
o mesmo foi elaborado em conjunto com o curso de Arquitetura da UPF. 
Com a construção destas parcerias, acredita-se que a melhoria gerada nos trabalhos de ambos os 
projetos sejam significativas, pois, trabalhando com equipes das mais diversas áreas tanto humanas 
como exatas, diferentes pontos de vistas e diferentes ideias surgirão, assim melhorando e 
complementando os projetos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, a Universidade de Passo Fundo contribui de forma significativa para o crescimento social e 
econômico por meio de seus projetos de extensão. Porém, a comunicação entre estes projetos não é 
tão presente no cotidiano da universidade, tendo em vista as melhorias que uma comunicação entre 
estes possa gerar, propusemos a realização de parcerias, tendo em vista a melhoria dos projetos de 
extensão da Universidade de Passo Fundo gerando assim uma contribuição social para Passo Fundo e 
região ainda mais eficiente e completa, unindo cada vez mais universidade e sociedade para 
enfrentarmos juntos os desafios impostos a nós diariamente. 
 

REFERÊNCIAS: 

Projetos e Programas – UPF. upf.br, 2020. Disponível em: <https://www.upf.br/extensao/projetos-

programa>. Acesso em 18 de agosto de 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo             ( ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: ATIVIDADES 

EXERCIDAS, SERVIÇO À SOCIEDADE E A ATUAÇÃO NA ÁREA 

DO MEIO AMBIENTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Felipe Freitag  

COAUTORES: Carlos Toffolo, Flávia Tomazi, Jéssica Tavares e Rubens Astolfi 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Cleomar Reginatto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) de Passo Fundo integra o órgão executor e regulador 

em nível municipal, inserido no Sistema Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). Os órgãos locais 

como a SMAM executam fiscalizações e licenciamento de obras com potencial poluidor. A Secretaria 

está situada dentro do Parque Ambiental Banhado da Vergueiro (Figura 1.A), espaço com área de 

preservação permanente na área Urbana de Passo Fundo.  

Ademais, a SMAM oferece à comunidade serviços que atentam sobre o corte/poda de árvores, 

atendimento a denúncias ambientais e de maus tratos animais, educação ambiental, debates e 

reflexões geradas pelos Conselhos Municipais, entre outras atividades. O estágio na SMAM, portanto, 

possibilita a oportunidade de interação com a comunidade em concomitância com aplicabilidade do 

conhecimento adquirido durante as aulas do Curso de Engenharia Ambiental através das vistorias 

técnicas e elaboração de documentos exigidos pela Legislação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento (CFL) trabalha com demanda de obras e 

empreendimentos que necessitam de licenças ambientais observado a Resolução Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 372/2018 (RIO GRANDE DO SUL, 2018). Além disso, realiza fiscalizações que são 
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apresentadas na forma de denúncia ou constatação de crime ambiental. As incursões durante as 

vistorias no campo são realizadas com todo aparato que possibilite melhor visualização e detalhamento 

da área estudada, sendo utilizados equipamentos como trena, botas cano alto, câmera fotográfica e, 

mais recentemente, o drone (veículo aéreo não tripulado) (Figura 1.B). A população de Passo Fundo 

conhece os mecanismos de denúncia ambiental e com frequência são informados novos casos de 

passivos ambientais. Após a realização da denúncia, os fiscais urbanos realizam a vistoria e quando 

constatado o crime ambiental são geradas notificações e, se for o caso, multas ambientais.  

A Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) desempenha atividades nas escolas e na própria SMAM, 

através de uma sala específica com recursos audiovisuais que permitem interação e diálogos que 

causem reflexão cerca do meio ambiente. A educação ambiental, no contexto atual compreende como 

um dos mecanismos básicos para o desenvolvimento de uma sociedade futura mais sustentável e 

preocupada com questões ambientais. No Parque, por sua vez, são realizadas visitas guiadas as quais os 

alunos são orientados a observar e contemplar a rica flora e fauna local, elaborando pensamento crítico 

e reflexivo sobre o ambiente que os cerca (Figura 1.C).   

A Coordenadoria de Bem Estar Animal (CBEA) realiza fiscalização e comanda toda área responsável pelos 

cuidados aos animais. Nesse item, importante salientar que quando abordado animais 

silvestres/selvagens a jurisdição recai sobre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). Inserido 

dentro da CBEA estão os atendimentos veterinários disponibilizados gratuitamente à população. O 

Programa É o Bicho também realiza papel fundamental no controle da reprodução de animais, sendo 

responsável por realizar cerca de 4000 castrações desde o início do programa em 2014. Nos anos 

anteriores pré-pandemia, os animais eram transportados dentro do ônibus (Figura 1.D) e encaminhados 

à clínica veterinária para o procedimento cirúrgico.  

Além das Coordenadorias presentes na SMAM, a secretaria também oferece a coleta de resíduos 

eletrônicos (mouse, CPU, televisores etc.) colaborando com a premissa de Logística Reversa, resíduos 

oleosos destinados à Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA) e Ecoponto para coleta de 

resíduos da construção civil e móveis volumosos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estágio na SMAM possibilita ampliar o conhecimento obtido intraclasse no curso de Engenharia 

Ambiental e fornecê-lo aplicando nas mais diferentes condições dentro de uma Secretaria Municipal 

com autonomia e profissionais técnicos capacitados, além de desempenhar atividades que primam pelo 

equilíbrio e sustentabilidade no meio.   

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 06 de agosto de 2020.  
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RIO GRANDE DO SUL. Resolução CONSEMA nº 372, de 22 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre os 

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, 

para o exercício da competência municipal no licenciamento. Disponível em: 

<https://www.sema.rs.gov.br/resolucoes> Acesso em: 06 de agosto de 2020. 

  

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Figura 1. (A) Parque Banhado da Vergueiro; (B) Vistoria com drone; (C) Atividades de Educação 

Ambiental no Parque; (D) Ônibus Programa É o Bicho. 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fonte: (A) Autor; (B) Autor; (C) Divulgação PMPF; (D) Divulgação PMPF.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              (  ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO "SANEAMENTO ALÉM DO BÁSICO" - 

USO DO KAHOOT COMO FORMA DE INCENTIVO NA 

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  DE ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ketlyn Carolina Wagner 

COAUTORES: Bruna Kazmirski Baesso, Edenilson Bordignon, Vinicius Scortegagna. 

ORIENTADOR: Simone Fiori.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto Saneamento Além do Básico surgiu com a necessidade de conscientizar os alunos do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas do município de Passo Fundo a respeito da importância que o 

saneamento básico exerce em nossas vidas. O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto 

de extensão do curso de Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo, que tem por finalidade 

atender as necessidades comunitárias da região visando inserir o acadêmico à prática profissional, 

aliando os conceitos teóricos e práticos das disciplinas que integram o currículo com o auxílio do corpo 

docente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os jovens nascidos a partir da década de 90 vivem imersos na era digital, não imaginando-se como seria 

viver sem acesso à internet e/ou sem um telefone celular no bolso, como viviam nossos avós, bisavós e 

até mesmo nossos pais. Ao contrário destes, que possuíam inúmeras limitações e dificuldades para ter 

acesso à informação e ao ensino, os jovens da "era digital" estão repletos de inúmeras informações a 

todo o momento. O desafio desta geração concentra-se em unir a facilidade ao acesso das inúmeras 

tecnologias disponíveis com a aprendizagem nas escolas. Neste contexto insere-se o projeto de 
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extensão "Saneamento Além do Básico" que, além de incentivar os bolsistas a compartilharem seus 

conhecimentos criando assim laços com a comunidade, estimula o aprendizado dos alunos por meio do 

uso de tecnologias, como o quis Kahoot. Os bolsistas, devidamente instruídos e acompanhados por um 

docente, aplicaram aos alunos do ensino médio um quiz com perguntas e respostas sobre o saneamento 

básico por meio do aplicativo Kahoot. A dinâmica possibilitou que os estudantes utilizassem seus 

telefones celulares para participarem da atividade e vivenciarem assim um momento atípico do ensino 

tradicional, unindo a tecnologia com a aprendizagem deste que é um assunto fundamental à nossa vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O projeto de extensão "Saneamento Além do Básico", além de mostrar o papel fundamental que o 

saneamento exerce em nosso cotidiano, empregou o uso de tecnologias para incentivar a aprendizagem 

dos alunos, despertando neles o gosto pelo conhecimento, além de engrandecer e fortalecer os laços 

entre a universidade e os bolsistas de extensão para com a comunidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

SANDE, Danilo; SANDE, Denise; Uso do Kahoot como ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem 

no ensino de microbiologia industrial. Holos, Rio Grande do Norte, v. 1, p. 170-179, 2018. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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ANEXOS 

Imagem 1 – Bolsistas explicando a dinâmica do Kahoot. 

Fonte: ESEEC. 

 

Imagem 2 – Alunos realizando o quis acompanhados dos bolsistas. 

Fonte: ESEEC. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              (  ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

PROJETO DE EXTENSÃO "SANEAMENTO ALÉM DO BÁSICO" - 

DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO EXISTENTE NA ESCOLA 

ADELINO PEREIRA SIMÕES EM PASSO FUNDO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ketlyn Carolina Wagner 

COAUTORES: Bruna Kazmirski Baesso, Edenilson Bordignon, Vinicius Scortegagna. 

ORIENTADOR: Simone Fiori.  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto de extensão do curso de Engenharia Civil 

da Universidade de Passo Fundo, que tem por finalidade atender as necessidades comunitárias da 

região visando inserir o acadêmico à prática profissional, aliando os conceitos teóricos e práticos das 

disciplinas que integram o currículo com o auxílio do corpo docente. Do Escritório Escola nasceu um 

novo projeto de extensão, denominado Saneamento Além do Básico com o objetivo de disseminar 

conhecimento sobre os quatro pilares do saneamento básico e promover a conscientização de ações 

para alunos de ensino fundamental e médio de escolas públicas do município de Passo Fundo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Muito além do tratamento de esgotos, destinação correta dos resíduos, tratamento do ar e da água, o 

saneamento diz respeito à qualidade de vida da população. O saneamento básico é um direito 

assegurado pela Constituição Brasileira, contudo seus serviços não são ofertados a todos os brasileiros 

e aos poucos que possuem acesso a estes, muitas vezes o recebem com a qualidade inadequada. Essa 

deficiência na oferta dos serviços de saneamento ocasiona riscos ambientais e sanitários à população 

que fica mais suscetível a contrair doenças e infecções ocasionadas pela contaminação do solo, da água 

e do ar e também pela transmissão por meio de vetores como os animais. O Escritório Escola da 
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engenharia civil, por meio de seus bolsistas e juntamente com o corpo docente responsável, levantou 

diagnósticos dos serviços de saneamento em uma comunidade da cidade de Passo Fundo, realizando 

atividades com os alunos de uma escola na cidade da cidade, com o intuito de explicar aos estudantes 

do ensino médio a importância que o saneamento básico exerce no dia a dia de cada cidadão, e também 

de que todos pudessem perceber como o saneamento estava presente no entorno da sua escola e 

comunidade. Em visita realizada, os bolsistas do ESEEC explanaram a respeito dos conceitos 

fundamentais do saneamento básico e explicaram da necessidade de cuidar do meio onde se está 

inserido. Além disso, foi realizada com os alunos uma caminhada no entorno da escola para 

identificação do diagnóstico dos sistemas de saneamento presentes no local, como de água potável, de 

esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. Em uma das atividades com os alunos 

na escola, foi identificado as dimensões necessárias a um sistema de tratamento de esgotos para a 

escola, e feito um esboço desenhando no chão da quadra externa da escola essas dimensões para que 

os estudantes pudessem ter a noção do tamanho que ocuparia no espaço desse tratamento. Ao final os 

alunos da escola tiveram como atividade identificar esses sistemas em suas casas e realizar um esboço 

do mesmo. As atividades foram acompanhadas por professores da escola e do ESEEC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através deste projeto, o ESEEC buscou transmitir aos estudantes conhecimentos necessários acerca dos 

quatro pilares do saneamento básico, para que estes possam fiscalizar e garantir seus direitos, além de 

preservar o ambiente no qual vivem. Em tempos de pandemia, conhecer e entender sobre o 

funcionamento do saneamento é de suma importância para que seja promovida a qualidade de vida da 

população. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, B. A. et. al. Saneamento básico e seus impactos na qualidade ambiental e social: análise do 

bairro Anil localizado na bacia hidrográfica do rio anil em São Luís - MA. In: Congresso Brasileiro de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, 30., 2019., Natal. Anal eletrônico IV 252. Natal: Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2019. p. 1-4.  

BRASIL. Lei nº 11.445/2007 – Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, 2007.  
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ANEXOS 

Imagem 1 – Caminhada com os alunos em torno da escola. 

Fonte: ESEEC. 

 

Imagem 2 – Identificação das dimensões necessárias a um sistema de tratamento de esgotos para a escola. 

Fonte: ESEEC.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO CONCEITUAL DE DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO 

APLICADO A LINHA DE MONTAGEM DE AUTOPROPULSADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Alves 

COAUTORES: Agnus Werner Boeck 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Márcio Walber 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Frente a uma era onde as regras e leis de segurança do trabalho e ergonomia estão cada vez mais 

rigorosas, torna-se necessária a aplicação de novos conceitos em linhas de montagem para garantirmos 

um ambiente de trabalho agradável e seguro ao colaborador. Por sua vez os conceitos aplicados em 

linhas de produção contínua devem seguir diretrizes que rumam à produção enxuta, garantindo assim 

mais agilidade no processo e qualidade total do produto. O presente resumo refere-se à criação do 

conceito de um dispositivo de elevação empregado a linha de montagem de pulverizadores 

autopropelidos. O trabalho será realizado seguindo uma metodologia de projeto de desenvolvimento 

de produto. Os resultados obtidos com esse trabalho são a apresentação de uma nova proposta para 

solução do problema de elevar a máquina para acoplamento do conjunto rodado e a melhoria voltada 

a segurança das operações para os colaboradores do posto em questão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para que possa ser projetado um dispositivo de maneira correta, o trabalho se baseou em metodologias 

de projeto já aplicadas em diversas ocasiões de sucesso. Nesse trabalho emprega-se a metodologia de 

projeto de desenvolvimento de produto, apresentada por Pahl et. al (2005).  

De acordo com Pahl et al. (2005, p.12), o desenvolvimento de um projeto se desdobra ao longo de 

quatro fases principais: Esclarecimento e definição metódica da tarefa, Métodos para concepção, 

Metodologia para anteprojeto e Métodos para o detalhamento.  
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Em questão do projeto, no ato de montá-los na máquina é necessário retirá-la dos dispositivos de 

montagem que percorrem toda a linha e posicioná-la sobre as pernas nos seus próprios dispositivos e 

para realizar essa tarefa são utilizadas pontes rolantes de 3,2 e 6,3 ton. 

Por determinação das leis de Segurança do Trabalho e Ergonomia necessita-se modificar essa tarefa 

realizada com pontes rolantes para um dispositivo que eleve a máquina sem maiores perigos aos 

operadores, pois o trabalho neste posto é desenvolvido sob a máquina suspendida. 

Visto que as pontes rolantes são equipamentos que utilizam cabos de aço como transmissão de 

movimentos e podem falhar a qualquer momento, sem aviso prévio, deverá ser desenvolvido um 

equipamento que eleve a máquina apoiado no piso do pavilhão de montagem. 

Para um projeto e construção de máquinas de elevação requerem a aplicação de normas específicas, 

que determinam as condições básicas que devem ser obedecidas. Dentre elas pode-se citar a NBR 8400 

– Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas (ABNT, 1984), que fixa as 

diretrizes básicas para o cálculo das partes estruturais e componentes mecânicos dos equipamentos de 

levantamento e movimentação de cargas.  

O mecanismo de funcionamento do dispositivo de elevação foi iniciado pelo seu posicionamento nos 

pontos de elevação definidos na máquina pré-montada, tal operação pode ser realizada de forma 

manual ou automatizada, por exemplo. Caracterizada pelo acionamento da elevação executada 

manualmente ou elétrico. Após o movimento ascendente do dispositivo, através de um sistema 

hidráulico, elétrico ou mecânico cria-se o sistema de segurança, caso o sistema de elevação do 

dispositivo falhe, finalizando o ciclo com o dispositivo elevado propriamente dito. 

Apos feito todos os cálculos de projeto de criação do equipamento de elevação pode-se conhecer a 

carga de cada configuração que o equipamento de elevação a ser dimensionado deve suportar. Sendo 

assim, as definições de carga para projeto estão de acordo com a prática. 

Após a finalização técnica do projeto foi criado um esboço em modelagem 2D  do dispositivo na linha 

de montagem da fábrica tornando mais claro o desenvolvimento de tal operação no posto de 

acoplamento do conjunto como mostra a figura 1. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi possível notar a importância da utilização de uma metodologia específica para a execução de um 

projeto, dessa forma o conceito do dispositivo desenvolvido se mostra eficaz e apesar de seu custo 

elevado, irá garantir a segurança necessária para os operadores da célula de montagem.  

 

REFERÊNCIAS: 

PAHL, Gehrard et al. Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, 

métodos e aplicações, São Paulo, Edgard Blücher, 2005. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
5

8
0

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8400: Estruturas. Rio de Janeiro, 1984. 108 p. 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de 

circuitos. Segunda edição, revisada. São Paulo: Érica, 2003. 

 

ANEXOS 

 

Figura 22 Esboço do dispositivo idealizado 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM 

CÂMARA FRIGORÍFICA EM OPERAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natanael Lopes da Cruz 

COAUTORES: Dr. Marcio Walber 

ORIENTADOR: Luis Edson Saraiva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Dentre inúmeras áreas onde a termodinâmica exerce um papel, a refrigeração por compressão, há um 

aproveitamento de fontes de energia para refrigerar ambientes (SARAIVA,2011). Dentre os métodos 

utilizados, o uso da refrigeração por compressão a vapor possui destaque, sendo utilizada na indústria 

alimentícia para congelamento e armazenamento de produtos. Este trabalho visa fazer uma análise da 

variação da temperatura dentro de uma câmara frigorifica, avaliando sua capacidade de refrigeração. 

Para isso, com o uso de um termômetro e uma plataforma elevatória, foi analisado a média das 

temperaturas na saída do evaporador, no meio e no final da câmara. Tendo como principal objetivo 

avaliar se ela garante a temperatura de -23°C programada pelo sistema. Após todos dados coletados, e 

média analisadas através de gráficos, chega-se à conclusão de que o sistema e equipamentos, apresenta 

falhas, pois em alguns pontos da câmara a temperatura estipulada pelo supervisório não foi atendida.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nesse capítulo serão descritos materiais e métodos utilizados para fazer a análise da temperatura em 

pontos estratégicos dentro da câmara de estocagem de produtos congelados. Detalhando o 

procedimento para coleta de dados e ilustrando o ambiente onde está sendo feito o estudo. A câmara 

de estocagem da empresa BRF segue o padrão de power rack deslizante do fabricante Bertolini, ou seja, 

as toda a estrutura pode ser deslocada conforme a necessidade, através acionamento do comando 

elétrico as rodas guiadas em trilhos, acionadas por motores, deslocam a estrutura com todo alimento 

nela armazenado, visando uma maior capacidade de armazenagem em um menor espaço disponível. A 
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câmara dispõe de 4 evaporadores, cada um com 2 ventiladores que forçam a circulação do ar dentro da 

câmara. Eles são responsáveis por evitar a umidade no ambiente, retirando o ar mais quente que pode 

entrar através da abertura de portas ou também o calor que é retirado de alimentos, máquinas, pessoas, 

entre outros. Programada com um setpoint de temperatura igual a -23 °C o sistema de monitoramento 

possui alarmes para garantir a temperatura não fique superior a -18 °C, temperatura a qual é exigência 

mínima para armazenamento. Devido ao ar frio que sai do evaporador ter a tendência de ir para baixo, 

faz-se necessário a medição de temperatura em pontos mais elevados da câmara. Para isso foi utilizado 

uma plataforma WTE12 do tipo tesoura articulada do fornecedor WRental, essa possuindo um alcance 

de até 12 metros de altura. O termômetro compacto profissional Testo 905i foi utilizado para fazer a 

medição da temperatura ambiente nos pontos determinados. Esse aparelho de medição possui uma 

tecnologia de conectividade via Bluetooth, pois os dados obtidos podem ser observados em tempo real 

através do telefone celular.  

Os pontos escolhidos para fazer análise da variação da temperatura dentro da câmara de congelados 

levou em consideração a distância em relação à saída de ar e à altura da câmara. Foram feitas as 

medições de temperatura em um total de 12 pontos, dentre um período de 6 horas. Cada ponto foi 

analisado por um tempo total de 2 minutos. Os pontos mais à frente da câmara determinam 

praticamente a temperatura do ar que sai dos ventiladores. Já os pontos mais para o fundo da câmara, 

mostram a temperatura na outra extremidade (pontos mais distantes dos evaporadores). Nota-se que 

para cada ponto, considera-se que a medição foi feita em duas diferentes alturas, uma a 1,5 m de altura 

e outra a aproximadamente 11,5 metros com utilização da plataforma elevatória. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Analisando os valores obtidos no Gráfico 1, é possível observar que a única região que atende a 

temperatura programada pelo sistema de monitoramento é a região em frente à saída de vento dos 

evaporadores. Ao longo da câmara a temperatura média tende a aumentar, provavelmente por estar 

mais distante da origem da ventilação forçada.  

 

REFERÊNCIAS: 

SARAIVA, Luís Edson. Termodinâmica macroscópica essencial. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo 

Fundo, 2011. 253 p. 
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ANEXOS 

Gráfico 1 - Aderência da temperatura média por região da câmara. 

 

FONTE: Autor 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (      ) Relato de Caso 

 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PASSO 

FUNDO EM DIFERENTES PONTOS NO MUNÍCIPIO DE PASSO 

FUNDO - RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Victória Dutra Fagundes  

COAUTORES: Andressa Oliveira Braiz, Rodrigo de Moura Ramos, Marcos Vinicius Melo e Andresa 

Bergoli 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Cleomar Reginatto 
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Passo Fundo/RS é um município de acelerado crescimento, tanto demográfico quanto territorial o que 

culmina também em um aumento de mesma proporção na geração de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos, fato que preocupa principalmente pela deficiência em ações relacionadas ao saneamento 

básico.  Pensando nessa problemática, o monitoramento ambiental constitui-se como ferramenta 

destinada a realizar observações contínuas e sistemáticas em escala temporal e espacial de parâmetros 

físicos, químicos e biológicos, buscando informações sobre possíveis ações antrópicas ou naturais, que 

alterem a qualidade do corpo hídrico, devido as fontes poluidoras predominantes (MAGALHÃES, 2010). 

Nesse sentido o objetivo do trabalho foi realizar a avaliação da qualidade da água do Rio Passo Fundo 

em diferentes pontos, dentro do município de Passo Fundo utilizando o índice de qualidade das águas 

(IQA) como referência considerando faixa de valores utilizados no RS, segundo a agência nacional das 

águas (ANA).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O monitoramento do rio Passo Fundo teve início em setembro e fim em outubro de 2018. Foram 

realizadas três coletas de amostras, sendo as mesmas coletadas a cada 21 dias, em três diferentes 

pontos em Passo Fundo (Figura 1). Os parâmetros avaliados foram temperatura, pH, coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), nitrogênio, fósforo, turbidez e sólidos 
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totais. A coleta das amostras foi realizada conforme a NBR 9898 (ABNT, 1987) e as análises foram 

realizadas no Laboratório de Eng. Ambiental da Universidade de Passo Fundo, de acordo com Manual 

de Análise de Efluentes (HEMKEMEIER; KOETZ; BRIÃO, 2015). Posteriormente, os resultados foram 

classificados conforme o IQA, criado pela National Sanitation Foundation em 1970. 

Os resultados obtidos da análise dos parâmetros foram enquadrados na Resolução 357 (CONAMA, 

2005) (Tabela 1). O ponto 1 foi enquadrado como classe 4 para DBO5,20 (>10 mg/L) nas 3 coletas, fósforo 

(>0,15 mg/L) e sólidos totais (>500 mg/L) nas coletas 2 e 3, respectivamente e classe 3 para nitrogênio 

(>3,7 mg/L a 13,3 mg/L apara pH ≤ 7,5) na coleta 3 e nos demais parâmetros e coletas foi classificado 

como classe 1. O ponto 2 foi enquadrado como classe 4 nas 3 coletas para DBO5,20 (>10 mg/L) e fósforo 

(>0,15 mg/L) e sólidos totais (> 500 mg/L) na coleta 1, foi enquadrado como classe 3 para nitrogênio 

(>3,7 mg/L a 13,3 mg/L para pH ≤ 7,5) na coleta 3 e coliformes (até 2000 NMP/g) na coleta 1 e para o 

mesmo parâmetro as coletas 2 e 3 foi enquadrado como classe 2 (até 1000 NMP/g) e classe 1 nos demais 

parâmetros e coletas. O ponto 3 foi enquadrado como classe 4 para DBO5,20 (>10 mg/L) e fósforo (>0,15 

mg/L) nas 3 coletas, respectivamente, foi enquadrado como classe 3 para nitrogênio (>3,7 mg/L a 13,3 

mg/L para pH ≤ 7,5) nas coletas 1 e 3, coliformes foi enquadrado como classe 2 (até 1000 NMP/g) nas 

coletas 1 e 2 e classe 1 nos demais parâmetros e coletas.  

Os parâmetros foram submetidos ao cálculo do IQA para definição da qualidade da água nos 3 pontos 

analisados (Tabela 1). O ponto 1 por mais próximo da nascente do rio é um ponto menos afetado com 

ações antrópicas porém o IQA regular indica que o mesmo já sofre com essas ações principalmente pela 

proximidade de áreas agricultáveis já que o ponto foi enquadrado como classe 3 e 4 para fósforo e 

nitrogênio substâncias comuns em fertilizantes. Os pontos 2 e 3 possuírem IQA ruim se dá 

principalmente pelos pontos se localizarem em perímetro urbano o que contribui na baixa qualidade da 

água, causada principalmente pelo descarte irregular de esgoto urbano e a presença industrial as 

margens do rio o que acaba alterando suas características físico químicas e biológicas e sua qualidade. 

O enquadramento dos pontos 2 e 3 ser de classe 4 para os parâmetros DBO5,20 e fósforo, classe 3 e 2 

para nitrogênio e coliformes termotolerantes são fatores de influência no IQA ruim dos pontos 

principalmente por esses parâmetros serem diretamente afetados pela presença urbana e industrial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O ponto 1 apresentou um IQA razoável enquanto os pontos 2 e 3 apresentaram IQA ruim demonstrando 

o quanto as ações antrópicas afetam os recursos hídricos de forma negativa. Esse resultado demonstra 

a necessidade de políticas públicas voltadas ao saneamento básico e conservação do meio ambiente 

devem ser mais afetivas assim como a conscientização da população. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9898 – Planejamento de amostragem de 
efluentes Líquidos e corpos receptores. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. 
Classificação de águas, doces, salobras e salinas do Território Nacional. Brasília: D.O.U, 2005. 
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Fundo, 2015. 

MAGALHÃES, P. A. Indicadores ambientais e recursos hídricos: realidade e perspectivas para o Brasil a 
partir da expectativa francesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

 

ANEXOS 

Figura 1 – Localização dos pontos de coleta dentro do município de Passo Fundo/RS.  

 
 

Tabela 1 – Parâmetros analisados e respectivo enquadramento dos pontos analisados no CONAMA 

357/05 e no IQA para o Rio Passo Fundo no município de Passo Fundo/RS. 

 

  

Pontos

1

Coleta 1 16 7 0 60 0,08 2,8 38 13 61

Coleta 2 15 7 0 30 0,5 1,4 44 17 57

Coleta 3 15 7 0 90 0,08 4,2 20.088 12 51

2

Coleta 1 17 6 1100 270 0,68 1,4 20.050 17 44

Coleta 2 17 6 460 60 0,67 1,4 69 31 44

Coleta 3 16 6 460 150 0,68 6,3 24 19 41

3

Coleta 1 17 6 290 18 0,8 4,2 68 10 45

Coleta 2 16 6 460 30 2,45 2,8 75 32 36

Coleta 3 16 6 23 180 0,8 9,8 104 17 39

Faixas IQA

Classe 3 Classe 4  Enquadramento CONAMA 357/05 Classe 1 Classe 2

Ótimo: 91 < IQA ≤ 100 Bom: 71 < IQA ≤ 90 Regular: 51 < IQA ≤ 70 Ruim: 26 < IQA ≤ 50 Péssimo: 0 < IQA ≤ 25

Regular

Ruim

Ruim

Temperatura 

(°C)
IQA Calculado IQA Final

Coliformes T. 

(NMP/g)

DBO5,20 

(mg/L)

Fósforo 

(mg/L)

Nitrogênio 

(mg/L)

Sólidos Totais 

(mg/L)

Turbidez 

(NTV)
pH
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROPOSTA DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MÓDULO III DO PARQUE TECNOLÓGICO UPF 

PARQUE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Victória Dutra Fagundes 

COAUTORES: Franciele Grando Ziemniczak, Mariana Schmitt D’ Ávila, Rodrigo de Moura Ramos e 
André Barelli Santana 

ORIENTADOR: Prof. Me. Éder Nonnemacher 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Estudos apontam que a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil gira em torno de 160 mil ton./dia, 
deste montante mais de 30% tem potencial de reaproveitamento, porém apesar do alto potencial do 
país para reciclar esses materiais apenas 13% desse total é destinado à reciclagem (IPEA, 2017). Com o 
aumento da preocupação com a geração e destinação de resíduos as empresas tem buscado melhorias 
quanto ao gerenciamento dos mesmos o que torna o plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
(PGRS) um documento técnico de grande importância já que nele são descritos os procedimentos de 
pratica e os que serão adotados quanto gerenciamento de resíduos nas etapas de segregação, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento, destinação/disposição final com o mínimo de riscos à 
saúde e ao meio ambiente, atendendo a legislação vigente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei 
n°12.305/10). Assim, objetivou – se a proposta de um PGRS para o módulo III do UPF Parque. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

O UPF Parque funciona desde 2016 com os III módulos em operação, módulo III do parque conta com 7 

empresas incubadas e três de setores associados ao parque totalizando 47 colaboradores trabalhando 

em dois turnos.  A proposta do PGRS foi realizada conforme o guia de elaboração do PGRS para 

empresas elaborado em pelo governo do estado do Rio Grande de Sul em parceria com o SENAI (2014). 

O diagnóstico foi realizado com o levantamento das empresas presentes no módulo, o levantamento 
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quali-quantitativo dos resíduos (SANTANA et al., 2019) e o mapeamento e classificação dos resíduos 

gerados conforme a NBR 10.004 (Tabela 1). Os procedimentos operacionais propostos são, a 

minimização da geração de resíduos, segregação, coleta, acondicionamento e transporte dos resíduos 

sólidos gerados. Dentro da proposta do PGRS se encontra o programa de redução da geração de 

resíduos que são ações voltadas a minimização da geração de resíduos sendo algumas delas: trabalho 

de conscientização ambiental na empresa com treinamentos quanto a forma correta de descarte e 

segregação de resíduos, identificação de lixeiras, campanhas educativas, medidas de controle como 

cartazes, avisos e banners, pontos de coletas e outros. 

Outra medida proposta é a segregação dos resíduos segundo a classificação adotada na NBR 10.004 

identificando-os na fonte geradora, tipos e classificações de forma que não haja misturas com resíduos 

incompatíveis e melhore a qualidades dos resíduos que poderão ser recuperados e reciclados, 

aumentando assim seu rendimento. O acondicionamento dos resíduos na proposta segue a NBR 

13.221/07 onde o acondicionamento dos resíduos gerados são compatíveis com o material a ser 

segregado (Tabela 2). Quanto a identificação proposta dos resíduos segue a resolução do CONAMA n° 

275/01 que dispõe do código de cores para os diferente tipos de resíduos a ser adotado na identificação 

de coletores e transportadores. Todos os recipientes utilizados no acondicionamento de resíduos 

deverão ser etiquetados seguindo o código de cores e com identificação do tipo de resíduo gerado. A 

coleta interna dos resíduos proposta será realizada no final do expediente de forma manual, quando os 

recipientes internos de acondicionamentos estiverem preenchidos, os mesmos serão acondicionados 

nos contêineres até a coleta final e o mesmo se dá para os resíduos de Classe II, oriundos do setor de 

administração, refeitório e sanitários. Os colaboradores responsáveis pela coleta interna deverão passar 

por cursos capacitadores para uso correto de EPI’s (máscaras, luvas, óculos de proteção e outros) e de 

segregação, identificação e acondicionamento dos resíduos. 

Quanto ao transporte externo e disposição final é proposto que os resíduos de Classe II, seco e 

recicláveis gerados no empreendimento, sejam encaminhados para empresa que dispõe de tecnologias 

de tratamento que os transformam em uma nova matéria prima, tornando-o um produto 

comercializável. Já os resíduos orgânicos compostáveis serão reutilizados na empresa ou enviados a 

empresas de interesse. Os resíduos orgânicos e não recicláveis serão coletados pela empresa 

responsável e encaminhado diretamente para o aterro sanitário. Os resíduos de Classe I serão 

encaminhados para empresas licenciadas, as quais se responsabilizam pelo tratamento ou disposição 

final dos resíduos os mesmos são transformados, tratados ou destinados diretamente para aterros 

industriais.  

Por fim, deverá ser realizado o acompanhamento da evolução do sistema de gerenciamento 

implantado, através do monitoramento das ações planejadas e proposições de ação corretivas. 

Periodicamente serão realizadas auditorias em todos os processos padronizados e as falhas serão 

registradas e discutidas, bem como o apontamento das necessidades dos setores com definição da 

competência dos setores envolvidos. Deverão ser mantidos todos os registros de operação, na forma 

de planilhas, da coleta, venda e/ou doação dos resíduos destinados às empresas terceirizadas 

devidamente licenciadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O PGRS se implementado se torna uma ferramenta eficaz no controle de resíduos ao minimizar a sua 

produção e de proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos profissionais que ali trabalham, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004: Resíduos sólidos - Classificação. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2004. 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.221: Transporte terrestre de resíduos. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2007. 

IPEA. Apenas 13% dos resíduos sólidos urbanos no país vão para reciclagem. 2017. Disponível em:< 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29296> Acesso em: 

27 de ago. de 2020 

SANTANA, A. B. et al. Levantamento quali-quantitativo de resíduos sólidos no Módulo III do UPF Parque 

para implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. In: Semana do conhecimento, 

6., 2019, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2019. 

 

ANEXOS 

Tabela 1 – Mapeamento e classificação dos resíduos gerados no Módulo III. 

Resíduo Gerado Estado Físico Classificação 
Número de Setor/ 

Empresas 

Orgânico Sólido Classe II A 11 

Papel Sólido Classe II B 11 

Papelão Sólido Classe II B 11 

Plásticos Sólido Classe II B 11 

Isopor  Sólido Classe II B 11 

Embalagens  Sólido Classe II A e B 11 

Eletrônicos Sólido Classe I 9 

Metais Sólido Classe II B 2 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29296
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Tabela 2 – Dados de acondicionamento, armazenamento e destinação de cada tipo de resíduo 

 

 

 

  

Tipo de Resíduo Acondicionamento Armazenamento Destino Periodicidade da coleta

Orgânicos compostáveis - - Composteira Diário

Orgânicos não compostáveis Sacola plásticas Contêiners/Local coberto Empresa X A cada dois dias

Não recicláveis Granel/Containers Local coberto Empresa X A cada dois dias

Isopor Granel Local coberto Empresa X A cada dois dias

Papel/Papelão Containers Local coberto Empresa X Quinzenal

Plásticos Granel/Containers Local coberto Empresa X Quinzenal

Metais Granel/Containers Local coberto Empresa X Mensal

Eletrônicos Granel/Ponto de coleta Local coberto Empresa X Mensal
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LETRAS E ARTES 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A ESTÉTICA URBANA EM MARAU E O PROCESSO DE 

DEMOCRATIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA ARTE  

 

AUTOR PRINCIPAL: Giovano Durante  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luciane Campana Tomasini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Através da problemática pela falta de oportunidade da população em participar de experiências trazidas 

pela arte, que envolvam reflexão estética no cotidiano e que acarreta na desvalorização e desinteresse 

pela área (artes visuais) se faz necessário o diálogo entre os atuantes da área para trocar experiências 

de práticas artísticas realocando para o espaço público. Assim propõe-se compartilhar o relato de 

experiência de uma performance concretizada para a disciplina de Arte Pública na UPF.  O relato refere-

se a experiência vivida através de um trabalho site specific (termo que se refere a produção de uma 

obra que qualifica um lugar) intitulado “Larvas em Ordem e Progresso”, realizado numa área demolida 

de uma rádio local, na cidade de  Marau no dia 08 outubro de 2019 e a sua potencialidade para criar 

vínculos entre o espaço real e o imagético e aproximar o conhecimento acadêmico do popular assim 

possibilitando reflexões e interesse pelos espaços físicos e urbanos por meio da arte. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A performance artística intitulada “Larvas em ordem e progresso” realizada dia 08 outubro de 2019 na 

cidade de Marau perpassa o tema em questão que aborda a imersão de conceitos artísticos no ambiente 

urbano como forma de democratização da arte. Embora no presente relato a temática principal seja 

sobre a camada política e social que o trabalho possibilita na questão da aproximação de público e 

artista, é de suma importância também compreender a origem e a reflexão que o trabalho propõe 
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essencialmente. Para isso será discorrido o processo qual o trabalho percorreu até o momento em que 

foi realizado. 

A proposta para o desenvolvimento do trabalho se deu em uma aula de Arte Pública pela professora 

Luciane Campana Tomasini (também orientadora deste relato) no curso de Bacharel em Artes Visuais 

da Universidade de Passo Fundo.  Sem sugerir temáticas ou locais para a aplicação a atividade somente 

solicitava o desenvolvimento e implementação do projeto. Assim a performance “Larvas em Ordem em 

Progresso” envolveu uma reflexão sobre um cadáver de urubu encontrado na rua no dia 08 de setembro 

de 2019, que norteou como guia toda elaboração do projeto. Essa inspiração a partir do encontro 

inesperado do autor com o animal morto na calçada em frente à sua casa despertou a potencialidade 

de lhe aferir significados, o guardou mantendo-o intacto no intuito de elaborar algum trabalho, até o 

momento em que surgiu a proposta da disciplina de Arte Pública. 

Assim o desenvolvimento da poética partiu da reflexão sobre o cadáver apodrecido do urubu, morto 

dentro e provavelmente por causa do espaço urbano.  Ressaltando o fato de que especificamente este 

animal, se adapta excepcionalmente ao ambiente urbano alimentando-se do lixo produzido pelas 

cidades e fazendo seus ninhos em prédios, o urubu torna-se por si só uma representação “fúnebre" da 

natureza sobre a cidade, alimentando-se de sua decomposição. O despertar se deu pela leitura sobre a 

morte misteriosa desse animal e a partir dela busca-se relação com a paisagem urbana e a presença da 

ideia de morte representada em suas estruturas. 

Previamente contatando autoridades sobre a realização do mesmo, o projeto foi executado de maneira 

conforme representasse um ritual fúnebre, ocorreu em plena avenida em período de reforma sob uma 

estrutura demolida que outrora fora sede da principal rádio da cidade de Marau, assim evocando 

diálogo entre o velho e o novo, o abandono e o cuidado, o desejado e o indesejado. Sendo uma ode à 

decadência o ritual foi feito em cima de uma mesa de bar com cigarros e bebidas mas também flores, 

representando a beleza mesmo no fim rodeando o corpo apodrecido do Urubu. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Visando a imersão e reflexão sobre a estética do espaço urbano, neste caso em Marau sendo uma cidade 

pequena com as implicações do aumento populacional, o trabalho não se direciona contra o progresso 

mas sim em homenagem à esse lugar de efêmeridade e memória que um corpo morto pode 

representar, assim como uma estrutura demolida esperando o porvir de uma nova construção. 

 

REFERÊNCIAS: 

      

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA: DESFAIOS DE UM 

PROJETO DE EXTENSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gustavo Borella Rosa  

COAUTORES: Betiza Gonçalves Scortegagna; Luiza Castanho; Mariana Chiodelli; Ritchely Ávila da Rosa; 

ORIENTADOR: Dra. Luciane Sturm 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Internacionalização no Ensino Superior(IES) tem como um de seus objetivos contribuir para a 

formação indivíduos capazes de lidar em um mundo globalizado, que sejam capazes lidar com a 

diversidade, com uma ampla visão e compreensão de mundo; necessitam, também, competências 

interculturais bem desenvolvidas. Nesse contexto, em 2019, o Projeto de Extensão do Curso de Letras, 

da Universidade de Passo Fundo (UPF), que visava promover o aprendizado de inglês no campus, no 

contenxto da IES, foi reformulado. Passou a se chamar Internacionalização em Casa (IeC, do inglês 

Internationalization at Home). À vista disso, este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as 

mudanças no Projeto, focando a necessidade, imposta pela pandemia do Coronavírus, de reinventar o 

Projeto, a partir de março de 2020. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Ações de IeC colaboram para que os estudantes compreendam melhor a diversidade e o 

multiculturalismo internacional,para que desenvolvam mais rapidamente a competência intercultural 

necessária para a adaptação e para o sucesso futuro em circunstâncias de trabalho em equipes 

internacionais e interculturais(GONÇALVES, 2009).Nesse cenário,o papel da língua inglesa(LI) não pode 

ser ignorado.Entendemos aqui,a LI como língua franca,desvinculada um país ou povo em especial,como 

EUA ou Inglaterra.A LI vem sendo vista como um idioma que pode ampliar o diálogo intercultural,que 

está a serviço da comunicação entre culturas e da empatia cultural,independentemente,do fato de ser 

língua oficial ou nativa de muitos países.A LI é uma opção de idioma de contato entre todas as outras 

disponíveis no repertório multilíngue, o que significa que, “o inglês está disponível como idioma de 
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contato de escolha.É visto como uma opção, e não a única opção de comunicação intercultural,podendo 

ser usado, não usado ou mesmo parcialmente usado (JENKINS,2015).Considerando essas novas 

perspectivas e as novas demandas dentro da UPF,o curso de Letras participou do Edital da Capes 

No16/2019,Programa Capes-Fulbright de assistente de ensino de língua inglesa,tendo aprovado o 

Projeto Internacionalização em casa:metodologias ativas e inovação ensino e do uso do inglês como 

meio de instrução. Com isso,em fevereiro de 2020,recebemos na UPF 2 assistentes latino-

estadunidenses,que passaram a atuar em apoio aos professores na graduação em Letras 

e,também,iniciariam o trabalho na extensão.Com a chegada da pandemia,os assistentes foram 

convocados a voltar aos EUA e todas as atividades em andamento foram suspensas.Não podemos 

desconsiderar a situação de desolamento que atingiu a todos: professores, bolsistas, assistentes, 

voluntários e demais estudantes que estavam motivados com o novo formato e diversificação de 

atividades que teríamos neste ano.No primeiro mês, aguardamos as boas notícias, esperando a volta à 

normalidade, o que não aconteceu.Assim,no final do mês de março, ainda, discutimos no grupo,o Chat 

in English,ação que teve como objetivo promover a interação em inglês a fim de manter o contato com 

o idioma, promovendo a o desenvolvimento da oralidade. Essa ação,semelhante a que acontecia no 

formato presencial,passou ocorrer no formato remoto, pelo Google Meet. Foram 8 encontros 

divulgados pelas redes sociais do Projeto,do Curso de Letras e da UPF. No primeiro encontro(31/3), 

tivemos a participação de um egresso de Letras que, atualmente,vive no Canadá. Buscamos utilizar 

diferentes estratégias para promover o uso da LI para a interação. A seleção de temáticas atuais e 

diferentes,por meio de um texto ou vídeo, para a discussão remota entre os participantes.Contudo,a 

participação não foi a esperada,fato que desmotivou o grupo.Por outro lado,foi um aprendizado para 

todos, pois,as implicações e responsabilidades com relação à condução da ação tiveram a cada semana 

novos atores e diferentes desafios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A IeC é um conceito novo no cenário da IES e deve ser levado em conta, por ser uma proposta mais 

abrangente, que atinge um maior número de estudantes, que podem ter contato com outros idiomas e 

outras culturas, principalmente, por meio das tecnologias.Apesar de ser evidante a consciência da 

importância que o inglês representa na dimensão acadêmica e profissional, há evidências de que o 

estudante universitário, ainda, não investe de forma efetiva no aprendizado do idioma. 

 

REFERÊNCIAS: 

GONÇALVES, S. Internacionalização em casa: a experiência da ESEC. Exedra. v.1, 2009. 

JENKINS, J. Repositioning English and multilingualism in English as a Lingua Franca. Englishes in Practice, 

2/3, p. 49-85, 2015.   

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL, 

INTERAÇÃO E INTERCULTURALIDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: PAOLA HAGEN DE OLIVEIRA  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Dra. LUCIANE STURM 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Enquanto bolsista do Paidex - UPF, do Projeto Internacionalização em Casa(IeC), do curso de Letras, meu 

objetivo é relatar minha experiência de ensino de Português como Língua Adicional (PLA). O relato diz 

respeito às perspectivas interculturais e à interação, ao longo curso oferecido a estudantes 

internacionais que fazem intercâmbio na instituição. O  Projeto IeC se desenvolve como extensão no 

curso de Letras e como grupos de estudos no PPGL da Instituição, articulando ensino, pesquisa e 

extensão. Em geral, as turmas são compostas por falantes nativos do espanhol. Contudo, em 2020/1, 

tivemos a participação de latinos-estadunidenses, assistentes do programa Capes/Fullbright. Além 

destes, a turma contou também com a participação de uma aluna imigrante do Sudão cuja língua 

materna é o árabe. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para algumas pessoas, aprender um novo idioma pode significar oportunidades na carreira: uma 

promoção, uma bolsa de estudos no exterior ou para aproveitar as férias em outro um país. Quando 

chegamos em um país cujo idioma difere do nosso, o aprendizado desse novo código determina a 

execução das tarefas rotineiras, a possibilidade de compreender e ser compreendido em diferentes 

contextos (no supermercado, na farmácia, no ambiente acadêmico). Para aqueles que escolhem um 

outro país na busca de novas oportunidades, conhecer o idioma significa maiores oportunidades de 

trabalho e de inserção social. Assim, dominar um segundo (ou terceiro) idioma passa a ser uma questão 

de sobrevivência. O curso de Português para Estrangeiros oferecido no primeiro semestre de 2020 
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contou com alunos intercambistas do México e da Argentina, com dois professores assistentes dos EUA, 

de origem latina, também falantes de espanhol e, uma imigrante do Sudão, cuja língua materna é o 

árabe. Cada grupo tinha objetivos diferentes com relação ao português. Os intercambistas precisavam 

ampliar seu conhecimento para fins acadêmicos, os americanos para a interação oral e a sudanesa tinha 

como objetivo passar no vestibular para Arquitetura e Urbanismo na UPF. Nesse contexto, os desafios 

iniciais eram diziam respeito principalmente à produção de material didático e à metodologia que 

contemplasse os diferentes interesses do grupo. Com a chegada da pandemia, os desafios aumentaram, 

pois, as aulas passaram a ser no formato remoto, pelo Google Meet, com o auxílio do whatsapp. Pensar 

o português como língua adicional envolve diversas questões que vão muito além do aspecto linguístico. 

A necessidade de integração é um ponto fundamental e o ensino não pode ser dissociado das questões 

culturais. Aprender uma língua adicional não é somente aprender um novo código, mas também 

aprender uma maneira de agir dentro da outra cultura (ANDRIGHETTI e SCHOFFEN, 2012, p.21). Assim, 

neste relato, será enfatizada como se deu a interação no período de aulas remotas síncronas, a 

participação e os resultados do final do curso. Cabe salientar a importância do Grupo de Estudos de 

Português como Língua Adicional para ampliar as discussões, como forma de apoio teórico à prática de 

ensino.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O aprendizado de língua portuguesa por indivíduos de outros países pode ter propósitos diferentes. 

Além de ser uma língua adicional, é importante que o idioma seja visto como forma de acolhimento; 

por isso, é também língua de acolhimento. É por meio dos idiomas em contato (presencial ou remoto) 

que acontecerão as trocas interculturais e a interação. É na interação que acontecem as negociações de 

significados e os novos aprendizados. 

 

REFERÊNCIAS: 

OLIVEIRA, Jacqueline Feitosa de; MARRA, Juliana de Almeida Reis; FASSOM, Karina; SANTOS, Nayara 

Moreira; PEREIRA, Renata Cristina; OLIVEIRA, Talita Amaro. Pode Entrar: português do Brasil para 

refugiadas e refugiados. 1ª edição. São Paulo: Talita Amaro de Oliveira, 2015. 

SCHOFFEN, Juliana Roquele; ANDRIGUETTI, Graziela Hoerbe. Vivenciando língua e cultura: sugestões 

para práticas pedagógicas em Português como Língua Adicional. In. SCHOFFEN, Juliana Roquele; 

KUNRATH, Simone Paula; ANDRIGUETTI, Graziela Hoerbe; SANTOS, Letícia Grubert (ORGs). Português 

como Língua Adicional: reflexões para a prática docente. Porto Alegre: Bem Brasil, 2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TCC E ABNT: ESCRITA OBJETIVA E FORMATAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Patricia Godoy Ritter de Bairos.  

COAUTORES: ----- 

ORIENTADOR: Thomas Germano Battesini Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A grande maioria das Universidades têm como um dos requisitos para a graduação do Ensino Superior, 

que o acadêmico elabore um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nas Normas da ABNT. Tal 

construção, para muitos estudantes, torna-se um problema, pois eles não sabem como iniciar o 

processo da escrita seguindo as normas estabelecidas. 

Diante disso, o trabalho intitulado TCC E ABNT: escrita objetiva e formatação, tem como objetivo auxiliar 

os acadêmicos, mostrando o quanto pode ser fácil iniciar a produção do TCC. Ainda, que a formatação 

exigida pela Instituição pode ser feita concomitante à escrita, evitando a necessidade de terceirizar este 

serviço, principalmente neste período de pandemia. 

Assim sendo, será apresentado aos ouvintes como o TCC deve ser estruturado em relação aos 

Elementos pré-textuais, Elementos textuais e Elementos pós-textuais. Também será comentado sobre 

citações, plágio, referências e a importância da escolha de um tema que instigue o acadêmico à pesquisa 

e escrita. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi originado em 1983 e logo foi adotado em várias 

Universidades no Brasil como um dos requisitos para a graduação (PORTAL EDUCAÇÃO, 2020). Ele se 

constitui a partir de leituras, questões levantadas sobre o assunto escolhido, pesquisa, reflexões e 

investigação (FRANÇA; VASCONCELLOS, 2014). 

No entanto, a escrita do TCC nem sempre é construída com facilidade e objetividade pelos acadêmicos. 

Diante deste contexto, utilizando-se de uma metodologia de pesquisa bibliográfica e abordagem 

qualitativa, obteve-se material e conhecimento sobre técnicas de produção textual e formatação nas 
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Normas da ABNT. Tais informações serão apresentadas aos alunos e poderão ser úteis na elaboração 

de trabalhos no decorrer do curso e, principalmente, na construção do TCC.  

A ABNT foi fundada em 28 de setembro de 1940 e surgiu com o intuito de padronizar, estruturar e 

ordenar trabalhos acadêmicos (METTZER, 2017). Ela é responsável pela elaboração das Normas 

Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de 

Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE) (ABNT, 2011).   

Em relação à formatação, a maioria das Universidades adota um template próprio e a ABNT como 

normalização. Dessa forma, o acadêmico precisa consultar as normas do seu curso e ficar atento ao que 

é solicitado. 

Procurar informações relativas ao tema do interesse com antecedência contribui na escrita. Além disso, 

o TCC deve ser estruturado baseando-se na construção dos Elementos pré-textuais, Elementos textuais 

e Elementos pós-textuais (FÁVERO; GABOARDI, 2014).  

Os Elementos pré-textuais são dispostos em: capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, 

dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira, listas 

e sumário. A introdução, desenvolvimento e conclusão são os Elementos textuais, e, as referências, 

glossário, apêndice, anexo e índice constituem os Elemento pós-textuais. Convém salientar que nem 

todos os elementos citados são obrigatórios no TCC.  

É preciso que o acadêmico coloque as fontes das citações que utiliza em seu Trabalho de Conclusão de 

Curso. A falta de atenção a isso pode apontar plágio no TCC e reprovar o aluno. 

Com o intuito de nortear o acadêmico em relação a sua produção, serão mostrados os elementos que 

devem ser apresentados, principalmente na introdução, desenvolvimento e conclusão. Diante deste 

pressuposto o acadêmico deve escrever sua introdução contendo o tema, objetivo geral, objetivos 

específicos, problema de pesquisa e metodologia (METTZER, 2017).  

Sobre o desenvolvimento, este deve apresentar fundamentação teórica baseada em pesquisas 

científicas, estudos e escritos sobre o tema. Quanto mais embasamento teórico, maior será a 

credibilidade do TCC. 

Por fim, será comentado sobre a importância de uma boa conclusão, a qual arremate a proposta inicial 

do TCC. Também, que as informações devem ser expostas de forma objetiva no texto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Espera-se que, ao final da apresentação, os acadêmicos tenham mais clareza sobre as regras da ABNT e 

como estruturar seus Trabalhos de Conclusão de Curso. Além disso, que tenham ciência que para 

escrever de forma clara e objetiva é preciso muita leitura e certeza sobre o tema que se quer abordar. 

 

REFERÊNCIAS: 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2011. Disponível em: http://www.abnt.org.br/. Acesso 

em: 20 ago. 2020. 

FÁVERO, A. A.; GABOARDI, E. A. (Coord.). Apresentação de trabalhos científicos: normas e orientações 

práticas. 5. ed. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2014. 
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FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. de. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 

9. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014 

METTZER. O que é ABNT: 7 curiosidades e dicas sobre as Normas. 2017. Disponível em: 

https://blog.mettzer.com/. Acesso em: 19 ago. 2020. 

PORTAL EDUCAÇÃO. O que é TCC? 2020. Disponível em: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OFICINA DE ARTETERAPIA: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA 

EM TEMPOS PANDÊMICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Stefani Valente Aliprandini  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Marilei Teresinha Dal Vesco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Oficina de Arteterapia, por meio do projeto Agência de Artes Visuais, bem como do curso de Artes 

Visuais e programa de Pós-Graduação em Arteterapia, utiliza o espaço pedagógico do Museu de Artes 

Visuais Ruth Scheneider para desenvolver atividades e vivências arte terapêuticas. 

As atividades têm como propósito estabelecer o diálogo com a comunidade por meio de parcerias com 

os Programas ComSaúde, Projur Diversidade e Comunidade Sustentáveis. Promovendo as pautas dos 

mesmos em oficinas semanais ofertadas a mulheres da terceira idade e em situação de vulnerabilidade 

social, com atenção às ações que envolvem o momento pandêmico atual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As reflexões partem das experiências vivenciadas ao momento pandêmico atual, onde as experiências 

arte terapêuticas mantiveram um olhar focado nos aspectos emocionais, na consciência do respeito e 

empatia consigo, com o outro e com o meio em que se insere, com a finalidade de provocar novas 

maneira de dialogar com a realidade cotidiana que se apresenta. 

[...] o objetivo não é um resultado final, pronto e acabo, mas a recuperação da possibilidade individual 

de vivenciar e experienciar em liberdade, e com isso ativar núcleos sadios, encontrando formas mais 

harmoniosas de se comunicar, relacionar e estar no mundo. (PHILPPINI, 1999, p. 10). 

A arte, na singularidade das suas linguagens, permite a descoberta das potencialidades criativas, 

traduzidas por meio das representações simbólicas. Os processos arte terapêuticos proporcionam o 
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encontro de maneira mais íntima consigo, provocando novas maneiras de compreender-se enquanto 

sujeito em seu viver cotidiano. 

Os encontros que antes eram realizados semanalmente, no espaço educativo do Museu de Artes Visuais 

Ruth Schineider, na cidade de Passo Fundo, RS, agora passam a ocupar espaços virtuais. As propostas 

seguem acontecendo semanalmente, porém, o contato e a comunicação entre as participantes são 

diários. Possibilitando a instituição, educadores e pesquisadores dar continuidade a oportunização de 

vivências arte terapêuticas, comprometidos com a constituição de pessoas mais sensíveis e humanas 

por meio da arte. 

Buscando adaptar-se a uma nova realidade, as atividades são enviadas às participantes da oficina via 

WhatsApp todas as quartas-feiras, sendo desenvolvidas durante a semana e compartilhadas no grupo. 

As produções são realizadas através das mais variadas linguagens da arte, como fotografias, desenho, 

pintura, isogravura e outros processos.  As atividades são desenvolvidas com materiais reutilizados do 

uso de medicamentos, tais como bula de remédio, caixa de medicamento e blíster, e, o uso de tais 

materiais tem como objetivo, permitir à reflexão sobre o reaproveitamento e, da mesma forma, para o 

descarte correto. 

As propostas que são desenvolvidas com o grupo voltam-se para o cuidado do universo interno e 

externo das participantes. Uma atividade significativa para o grupo foi a "Poética das árvores que vejo 

da minha janela". As participantes realizaram registros fotográficos das árvores, a partir das suas janelas. 

Os registros serviram de base para que pudessem desenvolver as produções, materializadas no verso 

de caixas de medicamentos. A proposta da atividade surgiu da reflexão de que cada espécie de árvore 

tem uma função. Além de terem a capacidade de auto cultivo, nas plantas a força vem de dentro, 

manifesta a capacidade de doação de si mesma e se encarrega de "nutrir e proteger" outros seres. 

Reiterando a ideia de que a arte ajuda vivenciar experiências positivas para superar momentos difíceis. 

Ao vivenciar as experiências com arte, desperta-se a alegria, o prazer e a positividade diante da vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As vivências arte terapêuticas possibilitam cuidar do interior do ser humano, permitindo a expressão de 

sentimentos e capacidades para situar-se como sujeito e não objeto num mundo mutante, de maneira 

mais significativa. Sendo ferramenta essencial para o enfrentamento de situações de isolamento social, 

crise e conflitos, possibilitando reflexões mais sensíveis e humanitárias aos indivíduos. 

 

REFERÊNCIAS: 

PHILIPPINI, Ângela. Território sagrado. Imagens da transformação. Tijuca, v.6, n.6 p. 11-17, mar. 1999. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(         ) Resumo              ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

BANDO DE LETRAS: A POÉTICA EM TEMPOS PANDÊMICOS 

 

AUTORA PRINCIPAL: Thais Geraldi de Andrade.  

COAUTORA: Priscila Anita Stormowski. 

ORIENTADORAS: Ivânia Campigotto Aquino e Mariane Rocha Silveira. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Há 25 anos, os alunos de Letras da UPF chegaram à conclusão de que as aulas de Literatura precisavam 

ser mais vivas e, para tanto, um grupo de acadêmicos passou a elaborar intervenções literárias. No 

princípio, invadiam as aulas de Literatura do próprio curso; mas, aos poucos, expandiram as ações a 

saraus inesperados no saguão do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, até mesmo, eventos de 

outros cursos. Após anos de dedicação, o que antes era visto como um "bando" de alunos poeticamente 

desordeiros, converteu-se em um projeto de extensão. Hoje, o Bando de Letras está vinculado ao 

Projeto Literatura em Diálogo e tem como objetivo sensibilizar a comunidade por meio de invasões 

literárias, de forma que a poesia e a contação de história possam adentrar até mesmo locais em que 

não estão acostumadas a circular. Entretanto, em tempos de pandemia, foi necessário que o grupo se 

reinventasse, a fim de alcançar seus objetivos. Sendo assim, o presente trabalho apresenta o modo 

como o Instagram foi utilizado pelo grupo, trazendo assim, a experimentação de novas plataformas para 

o alcance de diferentes tipos de leitores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente, sabe-se que a leitura não está mais atrelada apenas à decodificação de palavras escritas, 

existe uma multiplicidade de leitores que acessam e leem revistas, fotografias, gráficos, novelas... Lê-se 

em diversos momentos do dia, tanto que em alguns deles o leitor não se dá conta que a leitura está 

sendo efetivada – trata-se de um processo natural e fluido. Santaella (2004) afirma que os tipos de 

leitores vão se modificando ao longo do tempo, tanto que chegamos a ter três tipos diferentes de 

leitores nos dias atuais. O leitor contemplativo, aquele que tem diante de si um texto fixado, e pode 

contemplar/meditar a respeito da leitura, como é o caso da leitura de livros e imagens imóveis, sem ser 

abatido pela urgência do tempo; o leitor movente ou fragmentado, aquele que nasce em tempos não 

mais estáticos, é um leitor treinado nas distrações, capaz de ler linguagens efêmeras, híbridas e 
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misturadas, um leitor que lê luzes, sons, placas, vídeos, lê a realidade ao seu redor, em fragmentos, e 

rapidamente. O segundo tipo de leitor é muito importante para o surgimento do terceiro, o leitor 

imersivo, aquele que lê no ciberespaço e carrega traços dos leitores anteriores, mas agora é capaz de 

ler em um ambiente não linear, livre, sempre acessível se souber encontrar o caminho de volta, mas 

não imutável. É um leitor capaz de transformar os caminhos da leitura com um simples toque no mouse, 

um leitor que desenvolve novas características cognitivas. E, por fim, surge o leitor ubíquo, que 

apresenta características muito semelhantes dos outros leitores, porém com uma capacidade distinta: 

a de estar presente nos mais diversos lugares e em qualquer tempo, “uma nova condição de leitura e 

de cognição que está fadada a trazer enormes desafios para a educação” (SANTAELLA, 2013, p. 278). 

Nessa perspectiva, tendo em vista o isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19, o grupo 

necessitou pensar novas formas de atingir seu público. Para isso, retornou-se aos tipos de leitores 

apresentados por Santaella, principalmente, o conceito de leitor ubíquo, que utiliza as redes e conexões 

cibernéticas em suas leituras por meio de dispositivos móveis – “sistema de comunicação multimodal, 

multimídia e portátil” (SANTAELLA, 2013, p. 278). Para isso, optou-se por trazer um novo formato ao 

perfil do grupo no Instagram, antes, usado apenas para postar futuras apresentações e dicas de leitura 

e, hoje, transformado em uma plataforma em que a poesia encontra modo de alcançar as pessoas em 

suas casas, oferecendo, em tempos tão conturbados, questionamento, inquietação e conforto, algo 

apenas a literatura tem o poder de proporcionar. Para tanto, os membros do grupo passaram a publicar, 

no Instagram, vídeos declamando poesias, do modo como eram feitas as invasões presenciais, mas, 

agora, na rede social. Também, foram desenvolvidos pequenos projetos temáticos, como homenagem 

à Cora Coralina, no dia de seu falecimento; poemas especiais no Dia Mundial  do Livro; correio elegante, 

no Dia dos Namorados, em que foram entregues mensagens de amor encaminhadas pelos seguidores; 

indicações literárias coloridas, no dia do Orgulho LGBTQIA+, entre outras ações, algumas delas seguem 

apresentadas em anexo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dessa forma, acreditamos na importância do trabalho desenvolvido pelo grupo, visto que se molda aos 

mais variados cenários e, ainda, contribui para o entretenimento e para um momento de contemplação 

de arte e de literatura. Em momentos como a pandemia do COVID-19, percebe-se a essencialidade de 

uma dose de otimismo e poesia no cotidiano de cada um. 

 

REFERÊNCIAS: 

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 

2004.      

SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 
2013.  
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ANEXOS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

A REINVENÇÃO DO PROJETO BOOKCROSSING EM TEMPOS 

DE PANDEMIA: O RÁDIO COMO SUPORTE NA PROPAGAÇÃO 

DE LEITURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Profª Mª Viviane Demetrio da Silva Scariot  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profª Dra. Luciane Sturm 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O Projeto de Extensão Bookcrossing, da Universidade de Passo Fundo (UPF) chegou à Sananduva, 

prevendo a libertação de livros e sua circulação livre entre os leitores de todas as idades. A proposta 

prevê um espaço destinado para deixar ou pegar um livro, de acordo com o interesse do leitor. Não há 

registros de empréstimos ou necessidade de devolução. Em virtude da pandemia da Covid-19, nosso 

Projeto precisou ser reinventado, buscando, contudo, preservar sua identidade. O objetivo deste 

trabalho é relatar a reinvenção do Bookcrossing, o qual passou a ser um programa de rádio, que atinge 

toda a região, na busca de aproximar educação e comunicação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A leitura se constitui como importante ação inerente ao ser humano e ao seu desenvolvimento. Ou seja, 

quanto mais lemos, mais nos desenvolvemos intelectualmente, profissionalmente, crescemos como 

pessoa, desenvolvemos nosso senso crítico e ampliamos nossa visão de mundo. "A primeira motivação 

para ler é simplesmente a alegria de praticar habilidades recém-adquiridas, o prazer da atividade 

intelectual recém-descoberta e do domínio de uma habilidade mecânica” (Bamberger, 2000, p. 32). 

Contudo, sabemos que a leitura necessita de apoio, de incentivo, de promoção. O livro não é um bem 

acessível a todos; não é considerado um gênero de primeira necessidade, no Brasil. Por isso, o Projeto 

Bookcrossing surgiu na UPF com o propósito de motivar os indivíduos à leitura sustentável e 

democrática, por meio da libertação de livros. Ao longo dos anos, o Projeto passou por mudanças, 
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envolveu mais pessoas, foi a eventos, ampliou seus pontos. Hoje, além da UPF, o Bookcrossing está em 

Sananduva e Marau. Diante da pandemia vivida neste ano, desse novo cenário vivido na esfera 

educacional e social, os pontos de libertação e troca de livros foram fechados e, com isso, veio a 

necessidade de reelaborar o Bookcrossing. A partir do questionamento: como podemos continuar 

difundindo o mundo dos livros e instigando as pessoas à leitura? Assim, a partir de experiências 

anteriores, enxergamos no rádio um grande potencial para alcançar nossos propósitos. Andreolo (2012), 

destaca a trajetória do rádio como ferramenta tecnológica que vem contribuindo há décadas com a 

educação brasileira. Porém, a autora faz uma reflexão crítica de como isso foi feito e como pode atender 

de forma mais eficiente as demandas contemporâneas. Para Oliveira (2010), a linguagem oral e a 

questão da audição, no rádio, privilegiam o fazer de outras atividades enquanto se escuta, trazendo a 

praticidade necessária ao dia a dia. O rádio aguça ainda emoções, reflexões e criatividade, fortalecendo 

uma relação próxima e prazerosa. Assim, foi retomada a parceria já existente desde 2018, com a Rádio 

Comunitária Apuaê FM, para que o Projeto obtivesse um novo espaço. Surgiu então, o “programete” 

“Da estante para o mundo”.  Eu como professora e coordenadora do Projeto no município, utilizo o 

espaço para  discutir sobre livros, literatura e autores. A proposta é despertar o interesse pelas obras 

comentadas, bem como manter a identidade do Projeto: o incentivo à leitura sustentável, popular e 

democrática. Nossa proposta se alinha perfeitamente aos propósitos de um canal de rádio, mídia 

inclusiva, de fácil acesso e extremamente democrática. Para ouvir o rádio, o indivíduo não depende da 

qualidade da internet ou de um equipamento caro. O rádio não tem preconceito de idade, pois todos 

podem recorrer a esse meio, nos mais variados horários. Com isso, o Bookcrossing vai ao ar todas às 

segundas-feiras, às 10h30min, na Rádio Apuaê FM, 104.9, reafirmando que a prática da leitura estimula 

a imaginação, os sentidos e emoções.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nosso trabalho reflete a necessidade de mobilização em torno da leitura e da educação de forma geral, 

entendendo a relação entre comunicação e educação. O Bookcrossing na rádio evidencia o potencial 

tecnologia e educação, quando bem articulados. As ações que envolvem essa parceria não são estáveis, 

ao contrário, precisam ser repensadas, acompanhando as demandas da formação cidadã. 

 

REFERÊNCIAS: 

ANDRELO. R. O rádio a serviço da educação brasileira: uma história de nove décadas. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n.47, p.139-153 Set.2012 - ISSN: 1676-2584 

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2000. 

OLIVEIRA, K. F.. O potencial educativo do rádio e da comunicação popular. Revista Conhecimento Online 

– Ano 2 – Vol. 2 – Setembro de 2010. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( ) Resumo              ( ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

NEFRECTOMIA UNILATERAL DIREITA EM CADELA 

PARASITADA POR DICTOPHYME RENALE - RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Spengler  

COAUTORES: Thanise Pereira Guerra, Franciele Rossi dos Santos, Roberta Longhi 

ORIENTADOR: Michelli Westphal de Ataíde 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O Dioctophyma renale, é um nematoide que acomete animais domésticos, silvestres e humanos. Tem 

uma ocorrência mundial, comumente parasita os rins, mas pode ser encontrado em outros órgãos ou 

até livres na cavidade abdominal (KOMMERS et al. 1999). Muitas vezes os cães parasitados são 

assintomáticos e os nematóides são um achado ultrassonográfico ou de necropsia, porém, quando os 

sinais clínicos estão presentes, estes podem incluir anorexia, polaciúria, disúria, hematúria e dor lombar 

(PEDRASSANI; NASCIMENTO; 2015). O diagnóstico pode ser realizado pela visualização do nematódeo 

por ultrassonografia, por meio da observação dos ovos do D. renale na urinálise ou em achados de 

necropsia. Atualmente não há uma opção farmacológica que seja efetiva no tratamento da 

dioctofimose, sendo indicado o tratamento cirúrgico (SILVEIRA et al. 2015; PEDRASSANI; NASCIMENTO; 

2015). O objetivo do trabalho é relatar um caso de dioctofimose em um canino. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Um canino, fêmea, sem raça definida, pesando 6kg, foi encaminhado ao Setor de Diagnóstico por 

Imagem do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-UPF), para realização de 

radiografia e ultrassonografia abdominal. O paciente tinha histórico de ser resgatado há 30 dias e 

apresentar hematúria, o mesmo foi atendido por outro veterinário, que após os resultados dos exames 

de imagem apresentar alterações compatíveis com Diotophyma renale, reencaminhou o paciente para 

atendimento no HV-UPF. No primeiro contato com o paciente, este apresentou somente algia à 

palpação abdominal em região epigástrica e histórico de hematúria.  Foram solicitados exames como 

hemograma completo e perfil bioquímico (ALT, FA, ureia, creatinina e albumina) que, não apresentaram 

alterações dignas de nota, por isso foi indicada a realização da nefrectomia total direita. O animal foi 
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previamente preparado para o procedimento cirúrgico, com jejum alimentar e hídrico de oito horas. Foi 

realizada a medicação pré anestésica com dexmedetomidina (3ug.kg-1) associada à metadona 

(0,2mg.kg-1) por via intramuscular, seguido da indução com propofol (4,5mg.kg-1) por via intravenosa. 

A intubação traqueal foi necessária para manutenção com isoflurano vaporizado em oxigênio a 100%. 

Foi realizado bloqueio local por via epidural e manutenção analgésica com infusão contínua de 

fármacos. Além de antiobioticoprofilaxia com ampicilina (22mg.kg-1) por via intravenosa. Foi realizada 

celiotomia pré-retroumbilical, inspeção da cavidade abdominal, exposição do rim direito, remoção de 

aderências situadas no lobo caudal do fígado e de pâncreas juntamente a cápsula do rim direito. 

Procedeu-se então, a divulsão romba até exposição do hilo renal, sendo rebatido medialmente e 

realizada ligadura dupla da artéria e veia renal usado fio de poleglecaprone 25 4-0. Realizou-se divulsão 

do ureter até a vesícula urinária onde foi removido junto à região vesical através de ligadura dupla 

usando fio de poleglecaprone 25 3-0. A lavagem da cavidade com solução de ringer lactato foi realizada, 

seguida da celiorrafia com fio de polidioxanona 2-0 em padrão simples contínuo. Aproximação do 

subcutâneo com fio de poleglecaprone 3-0 em padrão simples contínuo, por fim a dermorrafia foi 

realizada com fio de poliamida 4-0 em padrão wolf. A paciente permaneceu internada recebendo 

dipirona (25mg.kg-1TID/SC), metadona (0,3mg.kg-1/TID/SC), cefalotina (25mg.kg-1/TID/IV), omeprazol 

(1mg.kg-1BID/IV) e meloxicam (0,05mg.kg-1/SID/SC), permaneceu na fluidoterapia e portando sonda 

uretral. Após quatro dias de internação e uma nova avaliação de exames de sangue, a paciente recebeu 

alta médica, com prescrição das mesmas medicações que estava recebendo no hospital, para concluir 

seu tratamento e dieta com ração urinária. No 14º dia de pós-operatório a paciente retornou para 

remoção dos pontos e avaliação da ferida cirúrgica, a paciente apresentava-se bem clinicamente 

obtendo um bom prognóstico clínico cirúrgico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A dioctofimose apesar de muitas vezes assintomática e sua baixa ocorrência na região, deve ser incluída 

nos diagnósticos diferenciais de pacientes com sintomatologia clínica do sistema urinário, sendo uma 

das principais causas de hematúria em cães. Ainda, conclui-se que a nefrectomia é um tratamento 

efetivo quando a parasitose for unilateral e o paciente apresentar função renal preservada. 

 

REFERÊNCIAS: 

SILVEIRA, C. S. et al. Dioctophyma renale em 28 cães: aspectos clinicopatológicos e ultrassonográficos - 

Pesquisa Veterinária Brasileira. 35 (11): 899-905, novembro. 2015.  

KOMMERS, G. D. et al. DIOCTOFIMOSE EM CÃES: 16 CASOS - Ciência Rural, Santa Maria, v. 29, n. 3, p. 

517-522, 1999.  

PEDRASSANI, D.; NASCIMENTO, A. A.; Verme Gigante Renal - Revista Portuguesa de Ciências 

Veterinárias. 110 (593-594) 30-37, 2015. 
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ANEXOS 

Figura 1: Paciente canino, sem raça definida, fêmea, pesando 6 kg encaminhado ao HV-UPF. A. Vista do 

rim direito após divulsão do ureter até a vesícula urinária, onde foi removido. B. Rim direito 

após sua remoção cirúrgica. C. Nematoides Dioctophyma renale, removidos do parênquima 

renal, o maior evidenciando 60 cm de comprimento e o menor com 39 cm de comprimento.  

 

Fonte: Spengler, 2020.  
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CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS GRAU II EM PAVILHÃO 

AURICULAR DE UM FELINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Welter  

COAUTORES: Andressa Spengler 

ORIENTADOR: Heloísa Helena de Alcântara Barcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia epitelial maligna caracterizada pela 

proliferação e diferenciação dos queratinócitos. Seu desenvolvimento está associado à exposição 

crônica à radiação ultravioleta em áreas com intensa exposição solar e é comum de ocorrer em felinos 

com idade entre 9 e 14 anos e com pelagem branca. (GRANDI; RONDELLI, 2016). As lesões se 

caracterizam como crostas, úlceras ou massas que podem acometer lábios, nariz e pavilhão auricular. 

Essas lesões normalmente estão presentes há meses e não respondem à tratamento conservativo. 

(TILLEY; SMITH JR., 2015). O diagnóstico definitivo requer citologia e histopatologia, sendo que somente 

a histopatologia consegue distinguir uma proliferaçao benigna de uma neoplasia maligna. (FOSSUM; 

CAPLAN, 2013). O objetivo deste relato é descrever o caso de uma felina acometida pelo carcinoma de 

células escamosas grau II em pavilhão auricular, bem como as formas de diagnóstico e tratamento 

utilizados nessa paciente.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido um felino, fêmea, de 5 anos de idade, castrada, sem raça definida, pelagem tricolor, com 

acesso à rua, apresentando uma lesão ulcerada e com crostas sanguinolentas que acometiam metade 

do pavilhão auricular esquerdo. Na anamnese a tutora relatou que essa lesão apareceu há pelo menos 

três meses e que já havia tentado realizar tratamento com antibioticoterapia tópica, porém a ferida 

criava crostas e nunca cicatrizava. Além disso, relatou que a lesão estava aumentando de extensão e 

que a paciente encontrava-se prostrada e com hiporexia. No exame físico observou-se hipertermia e os 
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demais parâmetros vitais normais. Em seguida, a paciente recebeu aplicação de dipirona (25 mg/kg, SC) 

e metadona (0,3 mg/kg, SC) para controle da temperatura e analgesia e foi encaminhada para realização 

de exame citológico através de escovação da lesão, onde foi altamente sugestiva de carcinoma de 

células escamosas. A citologia é um exame de baixo custo e de fácil execução que pode ser suficiente 

para o diagnóstico de CCE, evitando tratamentos inadequados e a progressão da doença (CÔRREA, et 

al., 2017).  

De acordo com Côrrea et al., (2017), o tratamento cirúrgico é recomendado pois apresenta um resultado 

estético satisfatório e bom prognóstico. O objetivo é remover a neoplasia com ampla margem de 

segurança e exige a pinectomia ou a ablação do canal auditivo vertical associado (FOSSUM; CAPLAN, 

2013). Sabendo do diagnóstico, realizou-se coleta de sangue para exames pré-operatórios de 

hemograma e bioquímicos, onde não apresentaram alterações significativas. A paciente recebeu como 

tratamento cefalexina (20 mg/kg, BID, VO, por 7 dias), meloxicam (0,1 mg/kg, SID, VO por 5 dias) 

dipirona (25 mg/kg, BID, VO por 3 dias), limpeza com solução fisiológica e aplicação de clorexidine tópico 

até o procedimento cirúrgico e uso de colar elizabetano. Após 12 dias a paciente retornou para 

procedimento cirúrgico, no entanto, observou-se muita contaminação na orelha e optou-se pela 

internação e tratamento com cefalotina (25 mg/kg, TID, IV), metronidazol (15 mg/kg, BID, IV), 

meloxicam (0,05 mg/kg, SID, IV), metadona (0,2 mg/kg, TID, SC), dipirona (25 mg/kg, TID, IV), limpeza 

da ferida três vezes ao dia e uso de colar elizabetano. O procedimento cirúrgico de otoplastia 

terapêutica para remoção da pina ocorreu quatro dias após internação e não apresentou 

intercorrências, o material excisado foi encaminhado para histopatológico onde confirmou carcinoma 

de células escamosas grau II. Após dois dias de internação, a paciente recebeu alta médica com 

omeprazol (1 mg/kg, SID, VO, por 5 dias), cefalexina (20 mg/kg, BID, VO por 5 dias), metronidazol (15 

mg/kg, BID, VO por 3 dias), tramadol (2 mg/kg, TID, VO por 4 dias), dipirona (25 mg/kg, TID, VO por 4 

dias) e meloxicam (0,05 mg/kg, SID, VO por 2 dias). Após 14 dias realizou-se a reavaliação e retirada de 

pontos e há quase dois meses a paciente segue bem e sem recidivas da neoplasia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia comum de ocorrer em felinos que ficam expostos 

ao sol com maior frequência, causando lesão em locais despigmentados, como as orelhas. Seu 

diagnóstico pode ser realizado de forma rápida pela citologia e o tratamento cirúrgico normalmente 

está aliado a um bom prognóstico, desde que seja possível a remoção da neoplasia com ampla margem 

de segurança. 

 

REFERÊNCIAS: 

GRANDI, F.; RONDELLI, M. C. H. Neoplasias Cutâneas In: DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. Oncologia em 

Cães e Gatos. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. cap. 26 p. 508-509. 

TILLEY, L. P.; SMITH JUNIOR, F. W. K. Consulta Veterinária em 5 minutos: espécies canina e felina. 5 ed. 

Barueri: Manole, 2015. p. 175. 
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FOSSUM, T. W.; CAPLAN, E. R. Surgery of the Ear. In: FOSSUM, T. W. Small Animal Surgery. 4. ed. Elsevier: 

St. Louis, 2013. cap. 34. p. 352. 

CÔRREA, J. M. X., et al. O diagnóstico preciso muda o prognóstico do paciente felino com carcinoma de 

células escamosas? Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais 
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SÍNDROME DA DILATAÇÃO-VÓLVULO GÁSTRICA EM CÃO 

DACHSHUND  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jéssica Welter  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Heloísa Helena de Alcântara Barcellos 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A síndrome da dilatação-vólvulo gástrica (DVG) é um distúrbio agudo, caracterizado pela dilatação do 

estômago seguida de sua rotação no eixo mesentérico (WILLIAMS, 2015). Sua causa ainda é 

desconhecida, no entanto, acredita-se que a ingestão de grandes volumes de alimento e água pode 

causar a distensão gástrica e facilitar a torção, assim como a realização de exercícios com o estômago 

repleto (SANTOS; AULER, 2015). Além disso, animais com motilidade gástrica anormal e cães de raças 

grandes e gigantes com tórax profundo são mais predispostos a desenvolverem esta afecção (WILLARD, 

2015). O tratamento inclui a estabilização clínica seguida de reposicionamento cirúrgico imediato do 

estômago em sua posição anatômica normal e a realização de gastropexia para evitar a sua recorrência 

(ALLEN; PAUL, 2014). O presente relato tem como tem como objetivo apresentar um caso atípico de 

DVG em um cão da raça Dachshund, bem como o diagnóstico e tratamento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi atendido um canino, macho, castrado, de 11 anos de idade, da raça Dachshund, pesando 8,6kg, com 

queixa principal de distensão e algia abdominal há um dia. Na anamnese, o tutor relatou que no dia 

anterior o cão estava ativo, que se alimentou normalmente e foi correr na praça. Durante a noite, o 

animal começou a apresentar inquietação, lambia a barriga em sinal de desconforto e depois de algum 

tempo, o abdômen começou a distender. Além disso, apresentou anorexia e episódios recorrentes de 

vômito com espuma branca. Durante o exame físico, não foram observadas alterações em parâmetros 

vitais, porém na palpação abdominal verificou-se algia e aumento de volume na região epigástrica e 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
6

1
5

 

mesogástrica. A percussão abdominal apresentou som timpânico, sendo compatível com a presença de 

gás. 

O paciente foi encaminhado para internação, onde foi realizado acesso venoso cefálico, coleta de 

sangue, sondagem uretral, aplicação de escopolamina + dipirona (25 mg/kg, IV) e simeticona (4 

mg/kg/VO) e posteriormente foi encaminhado para a realização de exame radiográfico. O exame 

radiográfico constatou significativa distensão gasosa da cavidade estomacal, sendo necessário realizar 

a descompressão gástrica para repetir o exame, uma vez que o excesso de gás pode dificultar a 

interpretação radiográfica (SANTOS; AULER, 2015). Dessa forma, optou-se por realizar a gastrocentese 

com cateter 16 para remoção do gás. Após a descompressão gástrica, nova radiografia abdominal foi 

realizada e verificou-se a compartimentalização entre o piloro e o corpo gástrico, além do piloro 

deslocado dorsocranialmente ao abdome. De acordo com Williams (2015), a radiografia é útil para 

diferenciar a dilatação simples da DVG e dessa forma, o exame foi altamente sugestivo de vólvulo 

gástrico com rotação de 180º. Em vista disso, foi realizada uma tentativa de sondagem e lavagem 

orogástrica, no intuito de reposicionar e esvaziar o conteúdo gástrico, mas não houve progressão da 

sonda. O hemograma revelou um leucograma de estresse crônico por dor e os exames bioquímicos não 

apresentaram alterações significativas. Foi prescrito fluidoterapia com ringer lactato e 

antibioticoterapia com cefalotina (20 mg/kg, TID, IV) e metronidazol (15 mg/kg, BID, IV). 

O paciente foi encaminhado para procedimento cirúrgico assim que estabilizado, para 

reposicionamento gástrico e realização de gastropexia. No pós-operatório imediato, a mensuração do 

lactato em 3 mmol/L indicou acidose metabólica e dessa forma, foi instituído bicarbonato de sódio no 

tratamento. O bicarbonato teve diluição de 588 mg em 1000 ml de ringer lactato, com velocidade de 

infusão lenta de 1 ml/kg/h. Na prescrição, acrescentou-se omeprazol (1 mg/kg, SID, IV), tramadol 

(4mg/kg, TID, SC) e dipirona (25 mg/kg, TID, IV).  Durante a noite, o lactato subiu para 5,7 mmo/L e a 

fluidoterapia com bicarbonato foi intensificada. A evolução do quadro clínico foi considerada grave, 

evoluindo para óbito no dia seguinte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A ocorrência da DVG em raças pequenas pode estar relacionada ao exercício pós prandial. A radiografia 

abdominal é necessária para o diagnóstico e diferenciação entre dilatação e vólvulo gástrico. O 

reposicionamento gástrico deve ser realizado junto com a gastropexia para evitar recidivas. A acidose 

metabólica deve ser monitorada pois é um fator de risco que culminou com o óbito do paciente.  

 

REFERÊNCIAS: 

WILLIAMS, J. M. Gastric dilatation and volvulus. In: WILLIAMS, J. M.; NILES, J. D. BSAVA Manual of Canine 

and Feline Abdominal Surgery. 2 ed. Quedgeley, Gloucester: BSAVA, 2015. cap. 6, p. 89-92. 

SANTOS, M. C. F. P.; AULER, F. A. B. Doenças Gástricas. In: JERICÓ, M. M., NETO, J. P. A., KOGIKA, M. M. 

Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015. cap 117, p. 2990. 

WILLARD, M. D. Doenças do estômago. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina Interna de Pequenos 

Animais. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. cap. 32, p. 1342. 
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ANESTESIA INTRAVENOSA TOTAL PARA PILOROPLASTIA EM 

FELINO: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thanise Pereira Guerra 

COAUTORES: Andressa Spengler, Júlia Tonioli da Silva, Luis Henrique Bedendo. 

ORIENTADOR: Renan Idalencio  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O príncipio da anestesia intravenosa total (TIVA) é conferir ao paciente componentes de anestesia geral 
como hipnose, analgesia e relaxamento muscular através da administração de fármacos pela via 
intravenosa que apresentem essas propriedades específicas (AGUIAR, 2010). Os objetivos da TIVA são 
semelhantes ao de anestesia balanceada, onde dois ou mais fármacos são associados buscando 
determinado efeito farmacológico. O citrato de maropitant é um antiemético que bloqueia os 
receptores de neurocina 1 também conhecido como substância P (PAPICH, 2011). A substância P é um 
neurotransmissor que possui interação com o receptor NMDA no processo de hipersensibilização. 
 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF, um felino, SRD, macho com 3 anos de idade e pesando 

4,4Kg, para procedimento de piloroplastia. Procedimento indicado após realização de endoscopia e 

biópsia gástrica, devido histórico pregresso de vômitos e algia abdominal. Após avaliação clínica e de 

exames pré-operatórios, no qual o paciente apresentou trombocitopenia, linfopenia e aumento da 

uréia, o mesmo foi encaminhado para procedimento cirúrgico. 

Na avaliação pré-anestésica, os parâmetros vitais estavam dentro da normalidade e este foi classificado 

como ASA II. A escolha da medicação pré-anestésica foi a associação de dexmedetomidina (7µg.Kg-1), 

metadona (0,2mg.Kg-1) e cetamina (1mg.Kg-1) ambos via IM. Foi instituída fluidoterapia com ringer 

lactato de sódio (3ml/Kg/hora) e prosseguiu-se com a indução anestésica com propofol (3mg.Kg-1, IV), 

anestesia periglótica com lidocaína (1mg.Kg-1) e intubação orotraqueal com sonda nº 3,5. Como 

manutenção anestésica foi utilizado propofol (0,025mg/Kg/min) associado a infusão contínua de 
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dexmedetomidina (0,5µg.ml-1), cetamina (0,15mg.ml-1), fentanil (1µg.ml-1) e maropitant (100µg.ml-1), 

administrada na taxa de 4 ml.h-1. O paciente foi conectado ao sistema anestésico não reinalatório para 

fornecimento de oxigênio (0,6L.min-1). Com o paciente em plano adequado (estágio III plano 2) o 

procedimento foi iniciado, não sofrendo alterações significativas nos parâmetros avaliados por meio de 

monitor multiparamétrico (FC, FR, EtCO2, SPO2, temperatura, PAS) e mantendo-se estável. Ao final do 

procedimento foi administrado atipamezole (1/2 do volume da dexmedetomidina IM) para que o 

despertar anestésico fosse mais rápido.  

A linfopenia observada no exame laboratorial pode ser proveniente dos fármacos utilizados no 

tratamento clínico do paciente, sendo que corticoides e substâncias imunossupressoras podem induzir 

linfopenia (SHARKEY, 2013), na bioquímica sérica o aumento da uréia pode estar associada a hidratação 

do animal ou ao jejum (MEUTEN, 2012). A escolha por um protocolo de anestesia intravenosa total 

(TIVA), foi visando utilizar fármacos que causassem hipnose, analgesia e relaxamento muscular e que os 

agentes escolhidos contribuíssem se complementando (AGUIAR, 2010), sendo o propofol um fármaco 

que proporciona ao paciente um despertar mais tranquilo e suave, mas que também causa depressão 

cardiorrespiratória, que foi reduzida com a associação dos demais fármacos, que foram responsáveis 

por causar analgesia transoperatória e redução dos efeitos colaterais do propofol (MONZEM et al, 

2017). Foi associado a infusão analgésica o maropitant que é um antiemético e possui ação analgésica 

por meio da substância P através da ligação com o receptor NMDA (FANTONI 2012; PAPICH, 2011). A 

ativação de aferentes periféricos resulta na liberação de algumas substâncias, entre elas a substância P, 

que por meio de alterações na medula espinal irá causar ativação do receptor NMDA (FANTONI; 

MASTROCINQUE, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste caso podemos observar que a associação dos fármacos teve efeito sinérgico, reduzindo as doses 

e chances de efeitos adversos, manutenção adequada do plano anestésico e recuperação anestésica 

rápida e tranquila. Cabe ressaltar que do ponto de vista analgésico o protocolo de TIVA proporcionou 

analgesia satisfatória, comprovado através dos parâmetros vitais avaliados, que se mantiveram 

estáveis. 

 

REFERÊNCIAS: 

AGUIAR, A. J. A. Anestesia Intravenosa Total. In: FANTONI, Denise Tabacchi et al. Anestesia em cães e 

gatos. 2. ed. Roca, 2010. 

FANTONI, Denise et al. Tratamento da dor na clínica de pequenos animais. 1. ed. Elsevier, 2012. 

MEUTEN, D. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2 ed. ROCA, 2012. 

MONZEM, Samuel et al. Anestesia total intravenosa com propofol associado ao fentanil, lidocaína ou 

cetamina em cadelas submetidas à ovariossalpingohisterectomia eletiva. Acta Scientiae Veterinariae, 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTABILIDADE DO CONCENTRADO ARMAZENADO EM SILOS 

METÁLICOS NA FAZENDA LEITEIRA: UMA ANÁLISE SOB A 

INCLUSÃO DE GORDURA POLIINSATURADA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Tiago Bordin  

COAUTORES: Laura Beatriz Rodrigues, Fernando Pilotto. 

ORIENTADOR: Laura Beatriz Rodrigues. 

UNIVERSIDADE: Programa de Pós-graduação em ciencia e tecnologia de alimentos, Universidade de 

Passo Fundo - UPF.   

 

INTRODUÇÃO: 

Novas tecnologias na formulação e produção de concentrados vem ganhando importância na nutrição 

animal. O uso de gorduras é um exemplo de ingrediente com alto valor energético (COUTO, 2012). 

Porem, estabilizar produtos com este perfil vem-se tornando um desafio para a indústria de nutrição 

(LALLES et al., 2009). A oxidação destas gorduras pode ser avaliada para se obter um estudo sistemático 

de desenvolvimento de ranço. Estes testes podem possibilitar maior compreensão sobre a qualidade 

dos óleos presentes nas formulações e, assim, por exemplo, poder verificar a estabilidade de um 

concentrado. O objetivo deste estudo foi produzir um concentrado com adição de gordura 

poliinsaturada, bem como avaliar o efeito na sua estabilidade bromatológica, química e microbiológica, 

quando armazenado em silos metálicos na fazenda leiteira submetido às condições de tempo, 

temperatura e umidade relativa do ar internas e externas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi escolhido uma fazenda leiteira de médio porte localizada na área de transição entre a Região Serrana 

e o Planalto Médio do Estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizados quatro silos metálicos para 

armazenar o concentrado durante os meses de abril e maio de 2020. Os silos estavam equipados com 

aparelhos que mediam e registravam a temperatura e umidade relativa do ar interna e externa durante 
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as 24 horas do dia, do início ao fim do experimento. As amostras foram coletadas e analisadas nos dias 

0, 7, 14, 21 e 28 do armazenamento para caracterizar as possíveis variações no concentrado. Foram 

avaliados os perfis de ácidos graxos, vitamínico (vitaminas A, D3 e E), bromatológico (nitrogênio não 

proteico, proteína bruta, extrato etéreo, cálcio, fósforo e matéria mineral), químico (umidade, índice de 

acidez, atividade de água e pH) e microbiológico (contagem de bolores e leveduras, aflatoxinas B1, B2, 

G1 e G2 e contagem total de aeróbios). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

cinco tratamentos (D0, D7, D14, D21 e D28) e quatro repetições (SILO 1, SILO 2, SILO 3 e SILO 4). Foi 

estudado o comportamento da temperatura e umidade interna e externa dos silos metálicos onde o 

concentrado foi armazenado. A temperatura interna média do silo foi mais alta quando comparada à 

externa, sugerindo que silos metálicos aqueceram o concentrado durante o armazenamento. A 

umidade relativa do ar média foi maior externamente que internamente no silo, sugerindo que os silos 

metálicos protegem o concentrado da exposição á umidade relativa do ar externa. O ácido graxo 

linoleico foi encontrado em grande quantidade no concentrado (38,67%), já os ácidos graxos livres se 

apresentaram em menor quantidade (0,56%). A vitamina A foi a que teve maior redução no nível de 

concentração (43,34%), seguida pela vitamina D3 (41,09%) e vitamina E (6,99%), no qual ficou visível a 

termossensibilidade destas vitaminas lipossolúveis com o aquecimento interno do silo. O perfil 

bromatológico do concentrado mostrou que as variáveis proteína bruta (p=0,05), extrato etéreo 

(p=0,03), fósforo (p=0,05) e matéria mineral (p=0,01) foram afetadas pelo tempo tratamento. Já o 

nitrogênio não proteico, cálcio e umidade não sofreram ação. O perfil químico demonstrou um 

decréscimo significativo no índice de acidez (p=0,05) e do Ph (p=0,05) no concentrado, entretanto, a 

umidade e atividade água não foram afetadas com o tratamento. O perfil microbiológico demostrou um 

decréscimo na quantificação de bolores e leveduras durante o período de armazenamento (p=0,007). 

Já a contagem total de aeróbios e as aflatoxinas não sofreram interferência pelo armazenamento em 

silos metálicos nas fazendas. O concentrado com gordura poliinsaturada demostrou estabilidade 

durante o período de armazenamento testado em silos metálicos na fazenda.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A formulação do concentrado com gordura poliinsaturada apresentou boa estabilidade durante o seu 

armazenamento quanto as variáveis que interferem negativamente o seu perfil. Desta forma, fica 

indiscutível a importância da qualidade da matéria prima utilizada no momento da fabricação, bem 

como do uso de aditivos conservantes na formulação, por mais que o silo de armazenamento tenha 

aquecido o concentrado, o que seria uma condição propicia a perda da estabilidade.       

 

REFERÊNCIAS: 
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REZENDE, K. R.; ALVES, S. F.; PAULA, J. R. Spray dried Rosemary extracts: physicochemical and 

antioxidant properties. Food Chemistry, London, v. 131, n. 1, p. 99-105, 2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APROXIMAÇÃO TEÓRICA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE 

SOCIAL COM OS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Brenda Natallie Girardi de Almeida 

COAUTORES:       

ORIENTADOR:Marisa Basegio Carretta Diniz 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002), consistem naassistência 

promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva amelhoria da qualidade de vida do paciente e 

seus familiares, diante de umadoença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento,da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor edemais sintomas físicos, 

sociais, psicológicos espirituais. Ainda que a OMS defina seu conceito teórico, na prática profissional de 

diferentes áreas da saúde, existem muitas fragilidades na compreensão e manejo desses cuidados, 

transformando este tema em tabu dentro da área da saúde, o que justifica o presente estudo. A 

categoria profissional do Serviço Social, foco deste trabalho,debate pouco a respeito da inserção deste 

profissional frente aos cuidados paliativos. Ao vislumbrar estes fatos, o tema surge como fruto de 

inquietaçõese objetivaaproximar a temática dos cuidados paliativos com o Serviço Social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, resultante do processo de aproximação bibliográfica 

para construção de um Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). Para a Organização Mundial de 

Saúde (1948), o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades. Para a Constituição Federal de 1988, a saúde é 

um direito de todos e dever do Estado. Os cuidados paliativos fazem parte deste processo de saúde-

doença, sendo uma assistência voltada a integralidade do cuidado, não somente do paciente, mas de 

seus familiares. 
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O profissional assistente social possui uma formação que tem como objetivo realizar a leitura de 

realidade das expressões da questão social presentes nos diferentes contextos sociais. De acordo com 

Bravo e Matos (Bravo et al., 2007, p.43), o assistente social é responsável no âmbito da saúde em 

“formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços que efetivem o direito 

social à saúde, em uma ação articulada com outros profissionais que defendam o aprofundamento do 

Sistema Único de Saúde”. 

Segundo Simão et al. (2010, p.360-361), durante a vida acadêmica, poucos são os espaçoscurriculares  

que permitem que o estudante se torne preparado para tratar das questões relacionadas às doenças 

terminais e à morte, ainda assim, a formação permite que os acadêmicos estejam aptos para exercer a 

escuta e o entendimento objetivo e subjetivo das situações que atendem. O profissional do Serviço 

Social é um profissional criativo e participativo, pode construir novas propostas para responder às 

demandas de saúde dos usuários. Ainda, para este autor, “o assistente social deveria ser capaz de, junto 

com outros profissionais, aprimorar a qualidade de vida do paciente, oferecendo ao mesmo e a sua 

família suporte emocional e social”.  

Na atuação em cuidados paliativos, o ideal é que haja a inserção de uma equipe multiprofissional, de 

forma articulada e ativa, assim como também afirma Gomes e Othero (2016, p. 157), “a prática em 

Cuidados Paliativos é um trabalho necessariamente de equipe, de caráter interprofissional, que conta 

com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e fonoaudiólogos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta forma, as referências teóricas apontam para uma fragilidade nainclusão da temática na grade 

curricular da formação em Serviço Social. Ainda referem a importância da inserção multiprofissional na 

atuação em cuidados paliativos, sendo o profissional assistente social pertencente desta equipe e apto 

para atender de forma qualificada as demandas relativas às doenças terminais e a morte.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRAVO, Maria Inês Souza et al. (Org.). Saúde e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2007. 

GOMES, A.L.Z. OTHERO, M.B. Cuidados Paliativos. Estudos Avançados 30. Universidade de São Paulo, 

2016. 

Organização Mundial da Saúde. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Documentos básicos, 

suplemento da 45ª edição, outubro de 2006. Disponível em espanhol em: 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. 

World Health Organization. National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 

2.ed. Geneva: WHO, 2002.Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-

utero/acoes-de-controle/cuidados--
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paliativos#:~:text=Segundo%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20da,a%20vida%2C%20

por%20meio%20da.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (  ) Relato de Caso 

   

DESAFIOS DA NOVA PRÁTICA DA  ENFERMAGEM NA LINHA 

DE FRENTE DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Mumbach de Melo  

COAUTORES: Ariane de Lourdes Gomes Bueno, Daniela Civa, Cleusa Bottins de Oliveira, Daiane 
Moura, Giulia Krein da Silva. 

ORIENTADOR: Marisa Basegio Carretta Diniz 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O  mundo vem passando por transformações significativas devido a pandemia  causada pelo vírus Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Sars-Cov-2) também conhecido por Covid-19. A doença 

configura o mais relevante problema de saúde pública dos últimos anos (MEDEIROS, 2020). Diante do 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, tem 

estabelecido medidas para resposta e enfrentamento da doença. Tais medidas implicaram na mudança 

de rotinas a nível hospitalar, atingindo diretamente o processo de enfermagem, exigindo 

reorganizações  do processo de trabalho a fim de  ajustar-se às exigências impostas. Assim, justifica-se 

o presente trabalho como sendo fonte de registro da experiência vivida por profissionais da 

enfermagem em um Hospital de alta complexidade, referência ao atendimento a paciente com Covid-

19. Diante do exposto, este trabalho objetivou relatar  experiências vivenciadas por enfermeiras 

durante o período de pandemia      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho trata-se de um estudo qualitativo, com caráter descritivo do tipo relato de 

experiência, que descreve aspectos vivenciados pelas autoras sobre os enfrentamentos da nova prática 

da enfermagem na linha de frente da Covid-19. O estudo ocorreu em um Hospital de grande porte da 

região norte do Rio Grande do Sul.  O período dos relatos foram entre os meses de março a meados de 

agosto de 2020. Por se tratar de um relato de experiência, relacionado ao cotidiano da prática de 
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enfermagem, dispensou-se a submissão à um Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos. 

Diversas transformações ocorreram no processo de trabalho em decorrência da pandemia. A 

enfermagem, estando na linha de frente no enfrentamento da Covid-19, teve que se readaptar ao novo 

cenário.  Essas modificações, consistiram em mudanças em toda a  estrutura hospitalar, tanto a   

assistência, quanto na  área do ensino,  mas, principalmente no que diz respeito à gestão. Além de 

realizar o trabalho que  é fundamentalmente  competido e específico da profissão, a pandemia resultou 

em uma sobrecarga de trabalho, contribuindo desta forma,  com o desequilíbrio emocional dos 

profissionais de enfermagem (DAL’BOSCO et al, 2020). Destaca-se também, o incremento do nível de 

exigência assistencial na área técnica, com a implantação de novas rotinas, avaliações de condutas e 

monitorização contínua dos pacientes. Já na área de relações humanas, o paciente, muitas vezes,  

visualiza no profissional  enfermeiro, o seu único elo de  ligação consigo mesmo e com a vida externa 

ao ambiente em que se encontra, tudo isso, frente ao poderoso, incerto  e ao desconhecido.  Além desta 

realidade, um dos maiores desafios que está ligado ao processo de trabalho na linha de frente a Covid-

19, é o isolamento técnico intersetorial, pois mesmo fazendo parte de um grande grupo, o sentimento 

da equipe de enfermagem que trabalha diretamente com pacientes acometidos por Covid-19 é de 

exclusão, por se tratar de um setor de isolamento. Além disso, existe o medo de contrair a doença, e 

poder transmitir para os demais,  visto que o  tempo de exposição em setores específicos é de alto risco 

de contaminação (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). Para além, esta vivência trouxe aspectos 

positivos no que diz respeito às relações interpessoais entre colaboradores, resultando em melhorias 

no processo de trabalho, bem como, uma maior adaptabilidade frente às mudanças exigidas. Cabe 

ressaltar que embora o vírus seja agressivo, poder  acompanhar o desfecho positivo dos pacientes, 

impulsiona e motiva a equipe que supera cotidianamente os limites impostos pela doença. Além de ser 

pioneira na linha do cuidado, a enfermagem assumiu a vanguarda e maior autonomia em seu fazer 

diário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A enfermagem, no contexto da pandemia destacou ainda mais sua relevância, liderança e resiliência. 

Neste relato, foi possível identificar como os principais desafios às inúmeras adaptações, impactaram a 

práxis da profissão. Cabe salientar, que apesar das dificuldades experienciadas, estas propiciaram um 

aprendizado ímpar, o qual resultou num amadurecimento e fortalecimento pessoal e profissional. 

 

REFERÊNCIAS: 

DAL’BOSCO, Eduardo Bassani et al. A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em 

um hospital universitário regional. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 2020. 

MEDEIROS, E. A. S. A luta dos profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19. Acta Paulista de 

Enfermagem. vol. 33, 2020. 

HAMMERSCHMIDT, K. S. de A.; SANTANA, R.F. Saúde do idoso em tempos de pandemia Covid-19. 

Cogitare enferm. [Internet]. 2020 [acesso em 05 ago. 2020]; 25. Disponível em: http:// 

dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72849. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IDOSOS COM COMPORTAMENTOS PROPENSOS À RISCOS DE 

SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daniela Civa.  

COAUTORES: Samuel Salvi Romero, Marlene Doring, Fabiane Bernieri Guimarães. 

ORIENTADOR: Helenice de Moura Scortegagna. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A população idosa vem crescendo consideravelmente a nível mundial. Com isso, tem também 

aumentado gradativamente o número de casos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em 

decorrências nas mudanças dos perfis demográficos e epidemiológicos da população, sendo as mais 

prevalentes, as cardiovasculares como hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus (BERNARDES 

et al., 2019). A justificativa do estudo se faz devido que a presença destas multimorbidades, podem 

comprometer a capacidade funcional dos que a possuem, aumentando o grau de incapacidade, bem 

como, uso de tratamento medicamentoso. Cabe ao enfermeiro na atenção primária, desenvolver ações 

em saúde para o cuidado, estimular a autonomia do idoso preparando-se para atuar no processo de 

envelhecimento (MOTA et al., 2017) . Diante deste cenário, objetiva-se identificar o comportamento 

em saúde adotado pelos idosos considerado propenso à risco para controle efetivo do seu regime 

terapêutico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo exploratório descritivo, que se configura como 

um recorte da dissertação “Letramento Funcional em Saúde de Idosos” apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, no ano de 2017. A 

pesquisa original, caracterizada como desenho misto de pesquisa, foi realizada em uma Unidade Básica 

de Estratégia de Saúde da Família de município do interior do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, do 

total de idosos do estudo anterior, foram selecionados aleatoriamente 10 idosos, que aceitaram 
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participar voluntariamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para entrevista 

individual, com cinco questões abertas sobre o comportamento em saúde dos participantes. As 

entrevistas ocorreram no domicílio com data e horário previamente agendados, em janeiro de 2017 e 

as informações obtidas foram submetidas a análise temática de conteúdo, segundo Minayo (2012). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, sob Parecer nº 

467.889. Atendeu a Resolução 466/12 do CNS, 12/12/2012 sobre a participação de seres humanos em 

pesquisa. A partir das falas dos sujeitos surgiram quatro categorias, apresentadas a seguir. "Uso 

Concomitante de Ervas Medicinais" os idosos revelaram fazer uso de ervas medicinais concomitante a 

medicação prescrita pelo médico. A maioria destes idosos manifesta fazer o uso das ervas na forma de 

preparação de chás. "Memória Comprometida" os idosos revelaram fazer uso contínuo de medicação e 

a sua autoadministração, sendo que a maioria justificou a não adesão regular ao tratamento 

medicamentoso devido ao comprometimento da memória. O esquecimento foi a principal queixa para 

não se envolverem de forma mais ativa com o tratamento medicamentoso, ou para não adotar uma 

atitude mais saudável no cotidiano."Não Compreensão das Informações em Saúde" os idosos relataram 

a não compreensão da informação escrita passadas pelos médicos nas receitas, sugerindo assim a 

atenção para as possíveis consequências em relação a segurança e efetividade do uso dos 

medicamentos. "Automedicação" a automedicação foi expressa pelos idosos como uma alternativa 

utilizada concomitante ao tratamento prescrito pelo médico, percebida como uma forma de tomar 

decisão em saúde, quando compreendem que o tratamento passado pelo profissional não parece ser 

efetivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este estudo revelou que para promover a saúde do idoso na atenção primária é importante conhecer 

as particularidades desta população. Isso se configura um desafio, requer ações específicas da 

enfermagem, articulando seus saberes com uma equipe multiprofissional e qualificada para atender 

qualitativa e quantitativamente as necessidades individuais e coletivas, adquirindo subsídios que podem 

beneficiar à todos os idosos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA DURANTE O TRABALHO DE 

PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eliza Orsolin de Borba  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Michael Vieira do Amarante 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A gravidez e o parto são eventos únicos na vida da mulher, que provocam sentimentos e emoções 

variadas, sendo uma experiência singular em sua vida. Os profissionais envolvidos na assistência durante 

a gestação e o parto devem proporcionar uma atenção humanizada para a parturiente (MIELKE et al., 

2019). A intervenção fisioterapêutica na assistência obstétrica, valoriza a autonomia da mulher no 

trabalho de parto, por meio do uso ativo do corpo. A função do fisioterapeuta enquanto profissional 

que compõe a equipe multiprofissional, é principalmente orientar sobre posições verticalizadas, 

exercícios de respiração, exercícios de mobilidade pélvica (BRITO et al., 2018), e aplicar os métodos não 

farmacológicos para o alívio da dor. A presença do fisioterapeuta é um fator de estímulo para que a 

parturiente adquira consciência corporal e compreender que seu corpo pode ser um instrumento para 

facilitar o trabalho de parto e assim gerar uma experiência satisfatória. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência, vivido pela fisioterapeuta residente do Programa de Residência 

Multiprofissional em Materno Infantil/Neonatologia na maternidade e centro obstétrico do Hospital de 

Clínicas de Passo Fundo. Após a inclusão no programa de residência, uma das competências do 

fisioterapeuta é a assistência durante o trabalho de parto. Desenvolvendo esta atividade desde 

novembro de 2019, foi observado o desconhecimento e o despreparo das parturientes diante do 

processo de trabalho de parto, sendo que a maioria das pacientes assistidas pela instituição são via 

Sistema Único de Saúde (SUS). O parto vaginal é rodeado por mitos, angustias e fantasias, muitas 
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mulheres são desencorajadas ao parto devido a experiências negativas de mulheres próximas e relatos 

de como este pode ser um momento doloroso e de sofrimento. Durante este período acompanhando 

as parturientes, pôde ser observado que durante o pré natal, muitas mulheres não têm informações 

adequadas e suficientes para serem motivadas a terem o parto. Fatores psicológicos como a dor, o 

medo, a ansiedade, entre outros, pode ter efeitos estressantes e desgastantes sobre a vivência de 

parturição. A dor não é uma manifestação universal, ela se relaciona com a subjetividade de cada 

mulher e com cultura em que vive.  A fisioterapia durante a fase ativa do trabalho de parto pode ajudar 

para o alívio da dor, exercícios de mobilidade pélvica e posturas verticalizadas podem auxiliar na 

dilatação e descida do feto. As puérperas que foram atendidas pelo serviço de fisioterapia relatam que 

o banho quente, massagem em região lombossacral e o uso da bola suíça auxiliam para a redução da 

dor. Durante a vivência também foi observado que mesmo desconhecendo o papel do fisioterapeuta 

durante o trabalho de parto, as mulheres sentem-se mais seguras tendo um profissional ao seu lado 

neste momento, o qual realiza orientações sobre cada momento vivído, minimiza anseios e lhe da força 

e apoio. Durante a assistência não é aplicado nenhum protocolo, as condutas tomadas são sempre de 

acordo com a aceitação das parturientes, são realizados exercicios e métodos não farmacológicos para 

alívio da dor conforme as aceitação das mulheres e relatos  do que lhe proporciona mais conforto. A 

fisioterapia pode auxiliar a mulher a preparar-se e conscientizar-se sobre a necessidade de se manter 

calma e relaxada durante o trabalho de parto. Para isso, o fisioterapeuta poderá utilizar de métodos 

não farmacológicos de alívio a dor, e técnicas que permitam potencializar a musculatura, a consciência 

corporal, com intuito de proporcionar a diminuição da dor e relaxamento para a mulher (BRANDOLFI et 

al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que mesmo a gestante não preparando o corpo para o parto com o fisioterapeuta, a presença 

do mesmo durante o trabalho de parto pode ser benéfica para diversos fatores, seja ele físico ou mental. 

O fisioterapeuta é o profissional que entende a biomecânica da pelve, podendo contribuir para 

melhores desfechos durante o parto, bem como, para o equilíbrio emocional das parturientes. Estudos 

são necessários para a comprovação dos benefícios da fisioterapia no parto. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

FRATURA NASO-ÓRBITO-ETMOIDAL E PAREDE ANTERIOR DO 

SEIO FRONTAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Jaqueline Colaço  

COAUTORES: João Victor Silva Bett, Rubens Martins Bastos, Vinicios Ferrari Fornari, Vanessa Cador 
Batu, Henrique Gabriel Ferreira. 

ORIENTADOR: Renato Sawazaki 

UNIVERSIDADE: Universidade De Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As fraturas de face envolvem grandes cuidados devido a área estétitca e funcional importantes. A região 

naso-orbito-etmoidal (NOE) envolve o nariz, órbita, maxila e crânio. Na região medial da órbita os ossos 

são finos e frágeis estando propensos a fraturas de forma cominuta (Fonseca et al., 2015). Nesta região 

há a inserção dos tendões cantais mediais o qual dão a suspensão ao globo ocular, e dependendo do 

tipo de fratura o paciente pode desenvolver o telecanto traumático que é o espeçamento da distância 

intercantal (Lozada et al., 2019). A falha no diagnóstico destas fraturas e tratamento inadequado podem 

acarretar grandes implicações na qualidade de vida do paciente devido as complicações estéticas. O 

procedimento cirúrgico tem como objetivo reposicionar e reconstruir e fixar as fraturas em sua posição 

devolvendo a funcionalidade e estética ao paciente. O objetivo deste estudo é relatar um caso de fratura 

do complexo naso-orbito-etmoidal com etiologia de um acidente de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente do gênero masculino, 67 anos, compareceu ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo após 

acidente de trabalho no qual a válvula de um tanque de oxigênio em que estava manuseando esotourou 

no rosto do mesmo. O paciente foi avaliado e liberado pela equipe de cirurgia geral a qual solicitou 

avaliação da equipe de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial. Ao exame paciente se apresentava 

lúcido, orientado e comunicativo, com sinais vitais estáveis, negando náusea ou vômito ou desmaio no 

momento do trauma, referia visão prejudicada no olho esquerdo. Refereiu ser hispertenso e fazer uso 
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de medicações controladas. Apresentava laceração profunda no lado esquerdo  da face desde a região 

de fronte se extendendo a nasal lateral até região infraorbitaria no lado esquerdo com 

aproximadamente 10 cm de tamanho. Apresentava no globo ocular do lado esquerdo com pupila com 

tendencia a midriase e hifema traumático, hiposfagma, quemose, edema periorbitario e equimose na 

região palpebral superior e inferior. À palpação, no lado esquerdo da face, apresentava enfisema em 

região infraorbitária, crepitação óssea em região supraorbital e medial de órbita, e degrau na região 

infraorbital. Motricidade ocular preservada bilaterlamente e acuidade visual menor no olho esquerdo. 

Ao exame intra oral o paciente era edêntulo parcial superior e inferior e apresentava discreta equimose 

em regiao posterior de língua. Neste primeiro momento são realizadas manobras de caráter urgente, 

desta forma, foi realizada sutura da laceração em face sob anestesia local. O exame tomográfico 

confirmou fraturas em parede anterior de seio frontal cominuta, em parede medial de orbita,  nasal, e 

no rebordo infraorbitario e etmoide.  Foi constatado também áres de pneumoencéfalo o qual após 

avaliação neurológica não necessitou de intervenção cirúrgica. Foi soliticada avaliação oftalmológica o 

qual foi constatado deslocamento do cristalino o qual pode ser tratado após a alta hospitalar. Após a 

regressão do edema o paciente foi submetido a procedimento de reconstrução e fixação das fraturas 

em face sob anestesia geral. Foi realizado acesso direto as fraturas pela laceração e intra oral pela 

maxila. Para reconstrução do teto orbitario foi utilizado malha de titaneo e para as demais fraturas 

placas e parafusos de titaneo do sistema 1,5, além de cantopexia com fio de aço. Após recuperação o 

paciente teve alta hospitalar e seguiu em acompanhamento com a equipe e com oftaolmologista.  

Discussão: As fraturas NOE muitas vezes causam alterações oculares importantes como lesão no nervo 

óptico e retina  (Lozada et al., 2019). O diagnóstico e o tratamento rápido destas alterações são decisivos 

para um bom prognóstico da acuidade visual do paciente (Wang e Jingang, 2019). Se faz importante 

exames de imagem com ótima qualidade como a tomografia computadorizada para o diagnóstico. O 

tramento envolve o correto reposicionamento das estruturas lesadas para devolver função e estética 

facial ao paciente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O procedimento cirúrgico não teve intercorrências. Devido a grande laceração que o paciente 

apresentou decorrido do trauma o paciente desenvolveu o ectrópio, caracterizado pela queda da 

pálpebra inferior e grande exposição da esclera. Durante um período de 60 dias o paciente manteve 

consultas de acompanhamento com a equipe e assim foi obtido em suesso no tratamento cirúrgico. O 

paciente assinou termo de consentimento sobre o uso das imagens para documentação e estudo do 

caso. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

TRAUMA FACIAL E CRANIOENCEFÁLICO COM 

PNEUMOENCÉFALO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jaqueline Colaço  

COAUTORES: João Victor Silva Bett, Rubens Martins Bastos, Vinicios Ferrari Fornari, Henrique Gabriel 
Ferreira, Vanessa Cador Batu, Ferdinando De Conto. 

ORIENTADOR: Gabriela Caovilla Felin. 

UNIVERSIDADE: Universade De Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

As fraturas de face de grande intensidade podem envolver traumatismos cranioencefálicos. Estes 

traumatismos podem ocasionar alterações importantes como o pneumoencéfalo. Este é denominado como 

a entrada de ar na cavidade craniana (Miloro et al., 2008). Pode haver regressão do pneumoencéfalo em 

alguns dias, porém, quando este não ocorre há a necessidade de intervenção neurocirúrgica (Chue et al., 

2016). O tratamento inicial envolve o manejo da dor no paciente, controle do edema e antibioticoterapia. O 

tratamento de redução e fixação das fraturas em face, muitas vezes, pode ser realizado em conjunto com a 

equipe de neurocirurgia. Este estudo tem por objetivo relatar um caso de um paciente com fratura do 

complexo-zigomatico-orbitário associado com trauma cranioencefálico com pneumoencéfalo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Paciente do sexo masculino, 61 anos, foi trazido ao Hospital De Clínicas de Passo Fundo após acidente de 

capotamento com trator em cidade de origem. O mesmo foi avaliado pela equipe de cirurgia geral que 

constatou trauma crânio encefálico, pneumoencéfalo e trauma de face. O paciente internou aos cuidados da 

equipe de neurocirurgia. Na avaliação da equipe de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial paciente 

estava estável, sinais vitais estáveis, comunicativo, referindo desmaio no momento do trauma, referia 

amortecimento em região infraorbitaria no lado direito. Apresentava laceração já suturada na região de 

supercílio no lado direito da face. Presença de equimose periorbital, quemose e hiposfagma bilateral. Edema 

em região orbitaria no lado direito dificultando a palpação dos contornos orbitarios. Acuidade visual e 

motricidade ocular preservadas bilateralmente. Ao exame intra oral apresentava no lado esquerdo equimose 

em mucosa jugal e fundo de sulco maxilar. Edema em região de pilar zigomaticomaxilar impedindo palpação 

de degrau. Edêntulo parcial superior com dentes em estado precário. O exame tomográfico evidenciou 
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fratura em pilar zigomaticomaxilar, rima infraorbitaria, frontozigoma, processo coronoide da mandibula e 

asa maior do esfenoide com pneumoencéfalo e confirmando diagnóstico de fratura do complexo-zigomatico-

orbitário no lado direito. Após regressão do edema e controle de glicemia o paciente foi submetido a 

procedimento cirúrgico sob anestesia geral com equipe de neurocirurgia em conjunto com a equipe buco-

maxilo-facial. Foi realizado pela equipe da neurocirurgia o acesso bicoronal e cranialização do seio frontal 

devido o pneumoencéfalo. A equipe buco-maxilo-facial fez acesso intra-oral na maxila e utilizando o acesso 

bicoronal as fraturas em face foram reduzidas e fixadas com placas de titanio 1.5. O paciente permaneceu 

internado até recuperação, não houve complicações durante o procedimento cirurgico.  

Discussão: Quando há presença de penumoencéfalo pode haver regressão em alguns dias, porém quando 

esta  não ocorre e há grande proporção, há a indicação da intervenção cirúrgica (Chue et al., 2008). Com a 

necessidade de intervenção neurocirúrgica para o pneumoencéfalo, a abordagem bicoronal demontra ser o 

melhor acesso. As vantagens são de que não envolve área estética da face, sendo realizada no couro 

cabeludo, e permite ampla visualização de toda região frontal, área supra orbital, nasal e podendo ser 

extendida até arco zigomático quando há necessidade de reduçao e fixação de fraturas. Neste caso a 

associação entre o acesso coronal e o intra oral possibilitou o tratamento cirurgico por parte de duas equipes 

em uma única anestesia geral para o paciente. Esta associação proporciona uma reabilitaçao mais rápida 

com menor tempo em sala cirúrgica. A redução e fixação correta do complexo-zigomatico-orbitario são 

importantes e devolvem a harmonia e projeção facial (Strong et al., 2017).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O paciente permaneceu internado até sua completa recuperação com acompanhamento da equipe buco-

maxilo-facial. Houve reestabelecimento da projeção zigomatica facial e regressão do hiposfagama e 

equimose em face, desta forma resultando em sucesso no procedimento cirúrgico. Após alta hospitalar, por 

motivos desconhecidos, o paciente não retornou para acompanhamento. O paciente assinou termo de 

consentimento sobre o uso das imagens para documentação e estudo do caso. 

 

REFERÊNCIAS: 

MILORO, Michael. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. In: Princípios de cirurgia 
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and Dural Tears. Journal of Craniofacial Surgery, v. 27, n. 7, p. 1774-1776, 2016. 
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Plastic Surgery Clinics, v. 25, n. 4, p. 547-562, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (X) Relato de Caso 

 

TRATAMENTO DE INFECÇÃO ODONTOGÊNICA ACOMETENDO 

O TERÇO INFERIOR DA FACE: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: João Victor Silva Bett  

COAUTORES: Henrique Gabriel Ferreira, Jaqueline Colaço, Rubens Martins Bastos, Vanessa Cador 
Batu, Vinicios Ferrari Fornari, Ferdinando De Conto 

ORIENTADOR: Gabriela Caovilla Felin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente, as infecções odontogênicas apresentam uma redução em sua incidência, devido ao fato do 

aumento dos atendimentos de odontologia preventiva. Além disso, com acurácia diagnóstica 

laboratorial e o desenvolvimento de novos antibióticos, há a possibilidade de definir qual o remédio 

mais preciso para o uso durante o tratamento das infecções. Pacientes imunossuprimidos (portadores 

diabetes, câncer, doenças autoimunes), bem como o tabagismo, são considerados com fatores de risco. 

Não obstante, má condição de higiene oral é o principal causador dessa enfermidade, seguido por 

tratamentos odontológicos de insucesso, além de traumas na região facial.  Essas infecções podem 

atingir diversos níveis de gravidade, variando assim, os tipos de tratamento, desde a endodontia até o 

tratamento cirúrgico a nível hospitalar (TOPAZIAN, GOLDBERG e HUPP, 2002). O objetivo desse trabalho 

é apresentar um relato de caso de tratamento cirúrgico de infecção odontogênica.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Relato de caso: Paciente S.D., 27 anos, sem comorbidades, compareceu ao Hospital de Clínicas de Passo 

Fundo, com queixa de aumento de volume com início há 3 dias, apresentando dor, trismo, disfagia e 

odinofagia acompanhado de febre. Ao exame físico foi observado hiperemia local e edema de 

consistencia firme localizado em corpo de mandíbula, espaço fascial submandibular, sublingual e 

submentoniano a esquerda, abertura bucal de 20mm, e o dente 37 com lesão de cárie extensa. 

Concluiu-se que a causa do abaulamento na região mandibular foi causada pelo elemento dentário 
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cariado. Então, foi realizada drenagem do abscesso,instalação de um dreno de penrose na região 

incisada, juntamente com a remoção do foco séptico dentário (37), sob anestesia geral. Resultado: O 

procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. No 1º dia pós-operatório (P.O.), pode-se observar 

a diminuição do abaulamento mandibular, além de melhora na abertura bucal, e ausência de dor da 

paciente. A mesma permaneceu por mais 48 horas internada no hospital, com medicação antibiótica, 

ainti-inflamatória e analgésica durante esse período, tendo alta hospitalar no fim deste período. No 

retorno de 7 dias P.O., pode-se observar uma melhora considerável da ferida operatória, sem sinais 

flogísticos, ausência de trismo, febre, ou dor, sem demais necessidades de acompanhamento, com alta 

da especialidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para o sucesso do tratamento das infecções odontogênicas, é primordial um diagnóstico correto para 

definir qual o fator etiológico da infecção. Em casos mais graves, que acometem as vias aéreas 

superiores, é necessária uma abordagem cirúrgica associada a antibioticoterapia sistêmica.  

 

REFERÊNCIAS: 

TOPAZIAN, R. G.; GOLDBERG, M. H.; HUPP, J. R. Oral and maxillofacial infections. Saunders, 2002.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO COM 

DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Julia Bratz de Oliveira. 

COAUTORES: Gabrielle de Melo Marques. 

ORIENTADOR: Michael Vieira do Amarante. 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

Estima-se que a sífilis ocorra em cerca de um milhão de gestações por ano em todo o mundo, resultando 

em mais de 350.000 desfechos adversos na gravidez, dos quais, mais de 200.000 foram natimortos ou 

óbitos neonatais (FIOCRUZ, 2020). A Sífilis Congênita é o resultado da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum por via transplacentária, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente 

tratada para o seu bebê (BRASIL, 2019). A transmissão vertical ocorre em qualquer fase gestacional ou 

estágio da doença materna e pode resultar em prematuridade ou um amplo espectro de manifestações 

clínicas. Apenas os casos muito graves são clinicamente aparentes ao nascimento (FIOCRUZ, 2020). O 

presente estudo tem como objetivo relatar a vivência durante atendimento ao recém-nascido 

acometido pela Sífilis Congênita. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante Residência Multiprofissional Materno 

Infantil/Neonatologia, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no ano de 2020. Ao atendimento de um 

recém-nascido, internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) que atende recém-nascidos 

de zero à 28 dias de vida. Durante a admissão da gestante na maternidade realizou-se avaliação da 

carteira de gestante para verificação do acompanhamento do pré natal, exames laboratoriais para 

testagem sorológicas e imunizações. Muitas gestantes não realizam um pré-natal adequado o que 
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acarreta em aumento das doenças durante o período da gestação. Ao ser realizado o atendimento, 

identificou-se um caso de sífilis gestacional no terceiro trimestre , bem como, com tratamento 

incompleto e sem nenhum registro em carteira de gestante e prontuário. O parto indicado foi cesárea, 

e o recém-nascido (RN) nasceu hipotônico, com frequência cardíaca menor que 100 batimentos por 

minuto, não chorou, realizado ventilação por pressão positiva. Posteriormente foi encaminhado à UTIN, 

onde permaneceu internado por um período superior a 20 dias, com diagnóstico médico de Sífilis 

Congênita. Apresentava manifestações clínicas precoces que segundo a FIOCRUZ (2020) que ocorrem 

quando a infecção está ativa e ocorre em crianças com menos de dois anos de idade, principalmente 

nos primeiros três meses de vida, são elas: prematuridade, baixo peso ao nascer, 

hepatoesplenomegalia, rinite serossanguinolenta, icterícia, petéquias, sofrimento respiratório e 

linfadenopatia generalizada, além de descamação da pele e saco escrotal aumentado. Sabe-se que a 

sífilis é uma doença de notificação compulsória , devido a isso, torna-se obrigatória a notificação da mãe 

e do bebê. O RN necessitou realizar tratamento medicamentoso com benzilpenicilina potássica, onde 

observou-se uma grande melhora clínica, RN em aleitamento materno, e em acompanhamento da 

equipe multiprofissional da UTIN. Para a alta hospitalar recebeu os encaminhamentos necessários para 

toda a equipe multiprofissional. O acompanhamento de RN acometido por sífilis congênita vai até os 18 

meses de vida (dentre consultas ambulatoriais, exames laboratoriais e consulta oftalmológica e 

auditiva) e deve se ter um acompanhamento rigoroso para garantir uma boa qualidade de vida e 

garantir um seguimento seguro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que, por mais que os acessos à saúde melhoraram significativamente, ainda existem pré-

natais precários e gestantes sem informações , principalmente sobre como evitar a transmissão vertical 

e a reinfecção durante o tratamento da sífilis. Existem lacunas na admissão e busca ativa dessas 

gestantes acometidas pois, as políticas públicas não estão sendo efetivas quanto a conter a 

contaminação pela Sífilis Congênita, necessitando de novas estratégias para o combate da infecção nas 

redes de atenção à saúde, a fim de transmitir informações, promovendo a saúde do binômio mãe-bebê.  

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

FIOCRUZ. Portal de Boas Práticas. Sífilis congênita. 10 mar. 2020. Disponível em: 
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/sifilis-congenita/  

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/sifilis-congenita/
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE POSITIVA PARA 

COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Julia Bratz de Oliveira. 

COAUTORES: Gabrielle de Melo Marques. 

ORIENTADOR: Michael Vieira do Amarante. 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A gestação é uma fase importante na vida da mulher, que apresenta mudanças físicas, emocionais e 

que transformam-na a cada dia. A assistência pré-natal deve ter início precoce, para identificar 

patologias, bem como estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas visando minimizar o 

comprometimento fetal, além de prestar assistência eficaz no parto (BRASIL, 2013). Em março de 2020 

a Organização Mundial de Saúde apontou que existia uma pandemia causada pelo Novo Coronavírus, 

nomeado como SARS-CoV-2, transmitido por gotículas respiratórias. As informações e medidas para o 

manejo clínico ainda não são efetivas e integrais (BRASIL, 2020). Sabe-se que as gestantes, são 

consideradas grupo de risco, e para isso, novos protocolos, notas técnicas e práticas foram sendo 

estudadas e orientadas. O presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência profissional no 

atendimento em sala de parto cesárea à gestante contaminada com COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante a Residência Multiprofissional Materno 

Infantil/Neonatologia, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no ano de 2020. No Centro Cirúrgico 

ocorre atendimentos de pacientes submetidas ao procedimento de cesárea. Na situação vivenciada, foi 

prestada assistência à gestante acometida pela COVID-19, com idade gestacional de 39 semanas. A 

admissão da gestante e do companheiro foi através de triagem para caso suspeito ou confirmado para 
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COVID-19, a paciente não teve contato positivo, mas teve sintomas sugestivos, como: dor no corpo, 

calafrio, anosmia, dispnéia, tosse, iniciados há 3 dias antes do parto (SEI/MS, 2020). A coleta do swab  

nasal, foi realizado uma hora antes do parto, e a indicação da cesárea deu-se por iteratividade e 

sintomas gripais. Até o momento, não existem evidências sobre a transmissão de mãe a bebê quando a 

infecção se manifesta no terceiro trimestre, em bases negativas de líquido amniótico, sangue no cordão 

umbilical, fluxo vaginal, zaragatoas de garganta neonatais ou leite materno (OMS, 2020). A Federação 

Brasileira das  Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) reforça que o ambiente hospitalar 

é adequado para diminuir a morbimortalidade materna e perinatal, inclusive em gestantes 

assintomáticas e de risco habitual. As maternidades e hospitais devem adotar normas de segurança e 

cuidados para redução do risco de transmissão de doenças, visando proporcionar um atendimento 

seguro com o mínimo de pessoas circulando e prestando atendimento em sala cirúrgica, além de utilizar 

os EPIs corretamente. O recém-nascido (RN) nasceu bem, realizou-se o clampeamento imediato do 

cordão umbilical, sem necessidade de reanimação neonatal, foram realizadas rotinas de sala de parto. 

Após o término do procedimento, a puérpera se manteve estável, consciente e orientada, 

demonstrando interesse em amamentar. Foi realizado higiene do seio materno com água destilada e 

gaze estéril, e após, colocado RN para sugar em seio materno ainda na primeira hora de vida. Segundo 

FEBRASGO (2020) orienta-se aguardar de 1 a 3 minutos para o clampeamento do cordão umbilical, uma 

vez que não haveria maior risco de transmissão vertical, frente aos dados atuais. O efeito protetor do 

aleitamento materno é particularmente forte contra as doenças infecciosas que se previnem mediante 

a transferência direta de anticorpos e outros fatores anti-infecciosos e a transferência duradoura da 

competência imunológica e a memória (OMS, 2020). Orientou-se às precauções que deveriam ser 

adotadas: higiene correta das mãos antes e após aleitamento materno, uso de máscara cirúrgica pela 

lactente durante o tempo todo. O alojamento conjunto foi mantido, a mãe estava clinicamente estável 

e RN assintomático.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Conclui-se, que por ser uma doença nova sem informações específicas e carência de literaturas sobre o 

assunto, ainda existem muitas práticas para discussão. Devido a alta transmissibilidade é necessário que 

os achados complementares sejam analisados, não descartando nenhuma afecção. Destaca-se ainda 

que é de suma importância que existam estudos complementares a fim de buscar novas práticas e 

embasamento teórico e científico indiscutíveis para o manejo do vírus. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). PROTOCOLO DE MANEJO 

CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Brasília, 2020. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção 

ao pré-natal de baixo risco [recurso eletrônico]. 1. ed. rev. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 

2013. 
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A Federação Brasileira das  Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO NO PARTO, PUERPÉRIO E ABORTAMENTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. 27 

de abril de 2020. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/pt/covid19/item/1028-protocolo-de-

atendimento-no-parto-puerperio-e-abortamento-durante-a-pandemia-da-covid-19 

Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 9/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS. Brasília, 2020, 

Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-

0014382931-Nota-Tecnica_9.4.2020_parto.pdf 

Organização Mundial da Saúde. World Health Organization et al. Clinical management of severe acute 

respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: interim guindance, 13 March 2020. 

World Health Organization, 2020. Disponível em: https://saludmentalperinatal.es/wp-

content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-cov.pdf 

  

https://www.febrasgo.org.br/pt/covid19/item/1028-protocolo-de-atendimento-no-parto-puerperio-e-abortamento-durante-a-pandemia-da-covid-19
https://www.febrasgo.org.br/pt/covid19/item/1028-protocolo-de-atendimento-no-parto-puerperio-e-abortamento-durante-a-pandemia-da-covid-19
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014382931-Nota-Tecnica_9.4.2020_parto.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014382931-Nota-Tecnica_9.4.2020_parto.pdf
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-cov.pdf
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-cov.pdf
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ACEITABILIDADE DE ALIMENTOS EM ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSO FUNDO(RS) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kely Szymanski Araújo  

COAUTORES: Indaia Dias Lopes, Edemilson Jorge Ramos Brandão  

ORIENTADOR: Janine Feith de Medeiros. 

UNIVERSIDADE:  Universidade de Passo Fundo(UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O ato de avaliar a aceitabilidade da alimentação escolar é importante para a formulação de cardápios e 

incluir novidades nas preparações culinárias. A adequada aceitação contribui à ingestão de alimentos, 

bem como para a redução de desperdícios (CECANE, 2017). Estes testes são indicados na introdução de 

novos itens e, quando ocorrem alterações nas preparações alimentícias do cardápio. Devem ser 

aplicados, rotineiramente, para acompanhamento da aceitabilidade de cardápios cotidianos da escola 

(BRASIL, 2013). Caracterizar a aceitabilidade de alimentos novos em escolas da rede municipal de ensino 

de Passo Fundo-RS. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizado uma pesquisa quali-quantitativa com as 71 escolas da rede municipal de Passo Fundo no 

mês de agosto de 2019. A pesquisa foi realizada utilizando formulário online e enviado para os gestores 

das escolas de Passo Fundo com prazo de preenchimento de 7 dias. Dados sociodemográficos foram 

coletadas com modalidade de ensino (educação infantil e ensino fundamental) e número de estudantes. 

Em relação a aceitação dos alimentos foram questionados 23 alimentos que foram inseridos no cardápio 

da alimentação escolar no primeiro semestre de 2019. Os alimentos foram identificados 

individualmente e categorizados em grupo (cereais, tubérculos, leguminosas, frutas e verduras, carnes, 

leite e derivados, doces e especiarias). Foi utilizada escala hedônica verbal com 5 pontos. As escolas 

puderam sugerir alimentos novos bem como temas ligados a alimentação e nutrição para serem 

abordados com os estudantes. Foram recebidos 67 questionários sendo que 35(50%) escolas de 
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educação infantil e 32(46 escolas de ensino fundamental. A maioria das escolas participantes possui em 

média 200 alunos (33,3%). O grupo de alimentos mais aceito foi o de leite e derivados(98%) seguido 

pelo grupo dos cereais (95%). Os alimentos com menor aceitação foram o grupo de frutas e verduras 

(52%) e cereais integrais (50%). A maioria das escolas sugeriu a diversidade de frutas e verduras bem 

como o aumento de alimentos prontos (bolos, bolachas). Os temas sugeridos foram a capacitação de 

merendeiras sobre a utilização de alimentos novos, aproveitamento integral e aulas de educação 

alimentar e nutricional com toda a comunidade escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Verificou-se que as escolas possuem interesse no tema devido a número de questionários respondidos 

e sua adesão aos alimentos é alta. Os alimentos com maior aceitação são do cotidiano dos estudantes 

no município. Conforme os resultados se conclui que o tema de alimentação e nutrição é assunto 

pertinente na escola e sugere avaliação constante dos cardápios. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 26, de 

17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.   

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – CECANE. Manual para aplicação 

dos testes de aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Brasilia: 2017. 
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA O ENVELHECIMENTO 

DA PELE: ASPECTOS NUTRICIONAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Kenia Machado Johner. Esteticista e Cosmetóloga (ULBRA Carazinho), Pós - 
Graduada em Estética e Cosmetologia: Prática Avançada (FISEPE), <keniajohner@hotmail.com>  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Cláudio Fernando Goelzer Neto. Mestre em Ciências da Saúde: Métodos Diagnósticos 
e Epidemiologia das Doenças(UFCSPA), Professor do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Estética e 
Cosmetologia: Prática Avançada (FISEPE), <nandogoelzer@gmail.com>  

UNIVERSIDADE: Faculdade do Litoral Paranaense/ FISEPE  

 

INTRODUÇÃO: 

Esse trabalho tem como objetivo verificar a relação da ingestão dietética com o envelhecimento 

cutâneo. A pesquisa é um estudo de revisão bibliográfica, realizada com base em livros, artigos e 

revistas, a respeito do envelhecimento e de como os hábitos nutricionais atuam de forma a preveni-lo. 

Como qualquer outro tecido corporal, a pele tem necessidades nutricionais específicas, que garantem 

a sua constituição, desenvolvimento e regeneração adequados, bem como um correto cumprimento 

das suas funções biológicas. Apesar de ainda ser uma área pouco estudada, acredita-se que a 

alimentação contribui para a manutenção das necessidades da pele, fornecendo-lhe micronutrientes e 

outros compostos de importância para a sua integridade e atividade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para tal, foram selecionados os seguintes 

bancos de dados: SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Além disso, foram escolhidos os idiomas: 

português, inglês e espanhol. Os levantamentos dos estudos referentes ao tema escolhido incluíram o 

período de 2000 a 2017 e os seguintes descritores, nas respectivas línguas, foram selecionados: 

“envelhecimento cutâneo”, “envelhecimento de pele”, “dieta”, “nutrição”; ”pele” e “alimentação”. 
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Além disso, foram pesquisados livros técnicos, sites de busca na internet e teses relacionadas ao tema 

principal.  

O processo de envelhecimento altera a estrutura e a função dos órgãos, assim como a pele. As várias 

causas que contribuem para isso estão categorizadas em envelhecimento intrínseco e extrínseco. O 

envelhecimento intrínseco corresponde a elementos de origem genética e cronológica; já o 

envelhecimento extrínseco é provocado por fatores ambientais, tais como: a exposição a irradiação 

solar, e o estilo de vida (exercício físico, tabagismo e  alimentação). Existem várias teorias que explicam 

o processo de envelhecimento, das quais se evidencia a teoria dos radicais livres; atualmente a mais 

aceita. A teoria de que o envelhecimento é resultado de danos causados por radicais livres é creditada 

Denham Harman que, em 1956, baseou-se na observação de que a irradiação em seres vivos levava a 

indução da formação de radicais livres, os quais diminuíam o tempo de vida desses seres e produziam 

mudanças semelhantes ao envelhecimento (WICKENS, 2001). 

O excesso de radicais livres é um fator positivo ao envelhecimento da pele, pois os mesmos se tratam 

de estruturas altamente lesivas e que com o passar do tempo, debilitam o sistema tegumentar  de uma 

forma agressiva. Eles são produzidos continuamente no nosso organismo e neutralizados pelos 

antioxidantes, que são substâncias com a capacidade de proteger as células de seus efeitos.  

Uma pele atacada por radicais livres apresenta visíveis sinais de envelhecimento: perda de viço e 

hidratação, diminuição da elasticidade, formação de manchas e surgimento precoce de linhas de 

expressão e rugas. 

Com o levantamento bibliográfico, entende-se que uma boa estratégia para se evitar ou atenuar essas 

alterações, é adequar as quantidades de nutrientes sequestradores de radicais livres na dieta, através 

do consumo regular de alimentos fontes. Os nutrientes mais citados  na literatura por possuírem ação 

antioxidante são: as vitaminas A, C e E, além dos polifenóis, e dos minerais selênio e zinco. A vitamina A 

e os mineiras selênio e zinco são amplamente encontrados em alimentos de origem animal; já as 

vitaminas C , E e os flavonoides antioxidantes, tem principalmente, frutas, legumes , grãos e verduras 

como fonte. Esses alimentos combatem o excesso de radicais livres e auxiliam na manutenção da 

integridade das células, auxiliando na prevenção do envelhecimento cutâneo. 

Ademais, os hábitos alimentares da população, que consome em sua maioria, produtos industrializados 

e de pouco valor nutricional, contribui para um envelhecimento precoce . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a elaboração desse trabalho foi possível perceber que uma dieta equilibrada atua diretamente na 

prevenção do envelhecimento cutâneo. No entanto, os estudos e a literatura ainda sofrem limitações 

em relação à quantidade de pesquisas realizadas envolvendo o tema. 
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REFERÊNCIAS: 

WICKENS, Andrew. Ageing and the free radical theory.  Resp. Physiol. 128: 379 -91, 2001. Disponível 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL FRENTE À 

PANDEMIA DA COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Liliane Becker Moretto      

COAUTORES: Brenda Natallie Girardi de Almeida; Camila Mumbach de Melo; Giulia Busanello 
Meneghetti; Júlia Loss Araujo; Samara da Silva Almeida. 

ORIENTADOR: Amanda Sachetti. 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A COVID-19 tem se apresentado como um dos maiores desafios para saúde pública no mundo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em março de 2020 estado de pandemia, constituindo 

uma emergência de saúde pública de importância internacional (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2020). Os sintomas são semelhantes aos de um resfriado, porém pode evoluir para casos mais graves 

da infecção, pode causar pneumonia, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal, podendo até 

levar à morte. Tendo em vista a fácil dispersão dos aerossóis (principal fonte de disseminação da 

doença) e os seus potenciais danos, a atuação multiprofissional tornou-se imprescindível, visto que 

permite um cuidado integral e de qualidade aos pacientes e apoio aos familiares (GUIMARÃES et al, 

2020). Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar a atuação da equipe durante o período de pandemia 

pela COVID-19 em um Hospital de alta complexidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo qualitativo com caráter descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a 

partir da vivência dos profissionais que estão inseridos em um programa de residência multiprofissional 

em Urgência e Emergência/Intensivismo sendo compostos por enfermeira, farmacêutica, 

fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e assistente social.  O período dos relatos estendeu-se de 
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março a julho de 2020, em um hospital de alta complexidade localizado na região norte do estado do 

Rio Grande do Sul.  

A atuação da equipe multiprofissional tem grande importância na assistência integral em saúde do 

paciente. De acordo com Sevastano (1980) os problemas de saúde ou de doença só podem ser vistos 

como um continuum e por uma equipe multiprofissional. No entanto, houveram aspectos que 

dificultaram o trabalho multiprofissional no âmbito hospitalar e que chamaram igualmente a atenção 

de todas as áreas. 

Essas dificuldades estão relacionadas a prestação de um serviço integral e humanizado, focado na covid 

19, ao passo que o hospital permaneceu com lotação submáxima por diversas outras patologias e 

condições, durante esse período. Há que se pensar em um contexto complexo, de difícil manejo, multi-

situacional onde a equipe esteve sob alta demanda física, psicológica e intelectual. A dificuldade de 

prestar um atendimento humanizado e integral ao paciente infectado, se deve, em muito, a ausência 

de sua rede de apoio durante a hospitalização. Neste contexto, a atuação na linha de frente da covid 

19, diariamente na assistência ao doente, dá-se através das áreas de enfermagem, fisioterapia e 

fonoaudiologia. Já as demais áreas específicas ficam limitadas a avaliar prescrições, como é o caso da 

farmácia e da nutrição.  O serviço social e a psicologia atuam conforme solicitação de demanda, o 

atendimento é feito via contato telefônico, tanto com o paciente, quanto com sua rede de apoio. O 

contato físico, frequente na área da saúde, acaba em segundo plano nesses atendimentos, exigindo dos 

profissionais outras abordagens e responsabilidades, uma delas pode ser elencada como a comunicação 

sensível e efetiva, uma vez que os familiares e o próprio paciente podem estar enfrentando um 

momento de dificuldade, ansiedade e luto pelo processo vivenciado e pelo distanciamento, logo, é 

fundamental que a equipe certifique-se de que a informação foi repassada corretamente, de forma 

simples e detalhada, ao paciente e a sua família.  

Na área da saúde, ainda existem dificuldades em se deixar de lado o modelo biomédico em prol de um 

atendimento que comporte diferentes conhecimentos, abordagens e técnicas. Como aponta PEDUZZI 

(2001), o trabalho multiprofissional não sugere que se deixe de lado as especificidades dos trabalhos, 

pois entende-se que as diferenças técnicas expressam a possibilidade de contribuição em prol da 

melhoria dos serviços prestados. Ainda assim, no contexto atual, a equipe multiprofissional vêm se 

reinventando, adaptando o ideal dentro de cenários muito além disso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este artigo pretendeu relatar e refletir a atuação da equipe multiprofissional frente à pandemia da 

Covid-19. Onde observou-se a dificuldade da atuação da equipe multiprofissional no manejo do 

paciente infectado e, consequentemente, com sua rede de apoio. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA RESIDENTE FRENTE A 

PANDEMIA DA COVID-19  

 

AUTOR PRINCIPAL: Liliane Becker Moretto  

COAUTORES: Alice Figueiredo; Maria Fernanda Lago de Mello 

ORIENTADOR: Renata Maraschin  

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em março de 2020 estado de pandemia pela COVID-

19 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). A COVID-19 é uma infecção por gotículas em aerossol 

que são expelidas durante espirro e tosse, tornando-se uma doença de fácil  disseminação e 

contaminação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). O aumento do número de casos 

confirmados no Brasil é um desafio aos profissionais de saúde, incluindo a fisioterapia. O fisioterapeuta 

tem um papel que está diretamente envolvido no tratamento dos casos suspeitos e confirmados, sendo 

um importante profissional na enfermaria e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), onde se encontram os 

casos críticos (PEGADO; SILVA; LIMA, et al, 2020). Diante deste panorama de uma crise sanitária 

mundial, o trabalho tem como objetivo relatar a atuação do fisioterapeuta residente no atendimento 

de pacientes suspeitos e confirmados da COVID-19 internados na enfermaria de um hospital no norte 

do Rio Grande do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de um estudo qualitativo com caráter descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a 

partir da vivência de duas fisioterapeutas inseridos em um programa de residência multiprofissional em 

Urgência e Emergência/Intensivismo. O período das experiências traduzidos nos relatos ocorreu 
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durante o mês de junho de 2020, incluindo pacientes suspeitos e confirmados com a COVID-19, em uma 

enfermaria de um hospital de alta complexidade. Neste contexto de pandemia, a atuação do 

fisioterapeuta se dá na linha de frente ao atendimento dos pacientes com COVID-19, com isso estando 

presente no manejo ventilatório, reabilitação dos agravos pulmonares, cardiovasculares, metabólicos e 

limitações das atividades de vida diárias adquiridas ao longo da hospitalização. (SILVA; SANTOS, 2020). 

Atuando nas complicações patológicas promovidas pelo COVID-19, torna-se imprescindível a prestação 

de serviços fisioterapêuticos em unidades de terapia intensiva e enfermarias (PEGADO; SILVA; LIMA, et 

al, 2020). Porém, quando a evolução da doença ocorre bruscamente, os pacientes em ventilação 

espontânea podem evoluir repentinamente com necessidade de ventilação invasiva para o suporte 

ventilatório. Dentro das unidades nas quais estão os pacientes com COVID-19 o fisioterapeuta é um dos 

profissionais responsáveis pelo cuidado dos pacientes contaminados através da avaliação clínica, 

exames de imagens, laboratoriais e análise de oxigenação adequada por gasometria e clínica dos 

pacientes. As fisioterapeutas residentes estão inseridas em uma enfermaria que recebe pacientes 

internados, variando entre sintomas leves até pós alta da UTI. A atuação do fisioterapeuta tem, entre   

outros objetivos,  prevenir o agravamento da condição pulmonar e suprir as necessidades ventilatórias, 

quando possível através do posicionamento biomecânico, oxigenação adequada e ventilação não 

invasiva, bem como atuar em situações emergenciais. Nos pacientes pós-UTI, o início da reabilitação 

motora ocorre de forma gradativa e com cautela, pois a evolução dependerá de fatores como o tempo 

de sedação, condição clínica do paciente e análise de exames de imagens e laboratoriais. Estando o 

fisioterapeuta com o dever de monitoração constante desses pacientes para a devida evolução 

terapêutica, visando a maior funcionalidade para alta hospitalar. Além da importância relativa à 

compreensão dos aspectos técnicos e científicos vinculados à atuação do fisioterapeuta, a experiência 

de atuar com pacientes portadores da COVID-19 revelou sentimentos de angústia e incerteza, tanto por 

parte do profissional quanto dos pacientes. A necessidade de isolamento dentro do hospital, gerando o 

afastamento dos familiares e o sofrimento maior dos pacientes internados, foi vivenciada intensamente 

pelos profissionais da linha de frente. Essa vivência mostrou a importância de um cuidado ampliado, 

humanizado e singular sobre cada paciente. A cada alta, foi intensa a sensação de dever cumprido com 

aquele paciente e sua rede de apoio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A vivência da atuação do fisioterapeuta na COVID-19 revelou a necessidade de uma perspectiva 

humanizada e integral sobre a assistência com estes pacientes críticos e o cuidado com sua reabilitação 

dentro e fora da UTI. O fisioterapeuta, além do manejo ventilatório desses pacientes, necessita estar 

atento e comprometido com a integralidade da assistência e com a singularidade de cada ser humano. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (      ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

HIDRÓLISE E ULTRAFILTRAÇÃO DE BIOPEPTÍDEOS DO SORO 

DE LEITE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luan Felipe Santana Costa 

COAUTORES: Ana Carolina Mattana Silva 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Vandré Barbosa Brião 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

As proteínas em geral, além de ter  a função nutritiva, por processo de hidrólise podem fornecer 

peptídeos capaz atuar em diversas vias metabólicas específicas, atuando diretamente na saúde 

(SCHLIMME; MEISEL, 1995; RUTHERFURD-MARKWICK, 2012). Nas glândulas mamárias são produzidos 

proteínas de cadeia curta por enzimas materna,  recentes 300 moléculas bioativas foram descobertas 

no leite humano. Essas moléculas podem exercer funções benéficas no trato gastrointestinal dos bebês, 

cerca de 41% estão presentes no soro do leite e 59% na caseina  (DALLAS et al., 2013, DALLAS et al., 

2014).  

O processo de digestão sozinho, nem sempre conseguem modular a saúde, já os hidrolisados podem 

ter forte influencia (KOOPMAN et al., 2009) e com o alto grau de hidrolise, aumenta a bioatividade 

(CORRÊA et al., 2014). 

 O objetivo deste trabalho foi produzir peptídeos de baixo peso molecular, analisar as condições de 

hidrolise e padronizar o tamanho molecular por ultrafiltração. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologia: Para a hidrólise proteica, adicionou-se um litro de solução proteico do CPS em um béquer, 

mantendo-se sob agitação e temperatura controlada com o auxílio de uma manta de aquecimento de 

marca Fisatom. As concentrações das enzimas foram calculadas em relação à carga proteica: Alcalase 

2,2% pH 8,0 e temperatura 55°C, Neutrase 0,5%, pH 7,0, temperatura 55ºC. O pH foi ajustado com NaOH 
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1 molar. A avaliação do grau de hidrólise (GH) foi realizada através do método do pH-stat, de acordo 

com  ADLER-NISSEN, 1986.  

A amostra de solução proteica foi ultrafiltrada através de membranas de Ultrafiltração fornecida pela 

WGM Sistemas, de configuração tubular, com área efetiva de 0,1 m² e massa molar de corte de 30 a 80 

kDa. O permeado foi coletado e o rejeito retornou para o tanque até que se atingiu uma redução de 

volume da alimentação de 4 vezes. 

A Alcalase obteve um GH máximo de 21%, com a etapa de hidrolise sequencial juntamente a Neutrase 

(exopeptidase), as enzimas combinadas apresentaram um GH máximo de 28%. 

O fluxo do permeado da solução hidrolisada, foi iniciado com 52,308 L/h.m2, a rejeição das proteínas 

de solução hidrolisada pela membrana de UF chegou a 67%, ou seja proteínas com peso molecular < 30 

kDa, passaram pela membrana de UF. 

O processo de hidrólise pode ser uma alternativa natural para o gerenciamento de distúrbios 

metabólicos como diabetes tipo II, predisposição para hipertensão, doença inflamatória intestinal 

crônica, desregulação da ingestão de alimentos (ARROUME et al., 2016)  imunomoduladora 

(LONNERDAL, 2013)anti-inflamatória (LI et al., 2019), atividade antioxidante (POWER; JAKEMAN; 

FITZGERALD, 2013), antibacteriano (CICCAGLIONE et al, 2019) e opióide (MEISEL; FITZGERALD, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O processo de hidrólise sequencial possibilita um maior GH. Vários estudos na literatura indicam que os 
biopeptídeos podem ter efeito positivo na saúde humana como prevenção e tratamento. O processo 
de Ultrafiltração possibilitou padronizar o tamanho molecular em biopeptídeos com menos de 30kDa, 
faixa específica para melhora da atividade biológica. 
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ANEXOS 

Figura 1. Avanço do GH de proteínas do CPS hidrolizadas pelas enzimas Alcalase®, Neutrase® 
 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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EFEITO DO FITOTERÁPICO FASEOLAMINA NA INIBIÇÃO DA 

ENZIMA ALFA-AMILASE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milena Bolacel da Cruz.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rômulo Pillon Barcelos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Proteína extraída do feijão branco, a faseolamina (Phaseolus vulgaris L.), possui efeito na inibição da 

digestão e absorção do amido, portanto, inibe a enzima alfa-amilase. Ultimamente tem sido utilizada 

como um ativo importante para tratamento de pessoas com diabetes, tendo um efeito hipoglicemiante, 

ajudando também, na perda de peso, por isso o tratamento com esse composto poderia auxiliar e 

melhorar o estilo e qualidade de vida desta população. 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de entender o efeito da faseolamina na inibição da enzima alfa-

amilase, apresentando conceitos e definições para compreender este processo e sua utilização em 

pessoas com obesidade. O objetivo desta revisão bibliográfica foi conhecer o processo de inibição da 

enzima alfa-amilase e seu consumo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste estudo de revisão bibliográfica, foram utilizadas as plataformas Pubmed e Scielo  para a pesquisa 

dos artigos publicados nos últimos sete anos (2014 á 2019), através das seguintes palavras-chave: 

faseolamina; alfa-amilase; feijão branco. 

De acordo com Mazur (2014), a melhor teoria para explicar o consumo da faseolamina para o 

tratamento da obesidade seria de que o feijão branco impede a quebra de carboidratos maiores pelo 

bloqueio da α-amilase, enzima esta produzida pelo pâncreas, tendo então, a redução da glicemia pós-

prandial, além de prolongar o esvaziamento. Também há uma possibilidade de esse componente ligar-

se a cátions, como por exemplo o cálcio, e assim, a estabilidade desta enzima depender do cálcio. 
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Corroborando com Mazur (2014), Colaço (2014) em seu estudo, relatou que as proteínas de Phaseolus 

vulgaris possuem baixo valor biológico, e isto pode estar atribuído á vários fatores. A estrutura compacta 

de proteínas nativas de feijões, podem resistir à proteólise, um baixo conteúdo de aminoácidos 

sulfurados, compostos antinutricionais que podem modificar a absorção de um nutriente e alterar a 

liberação dos aminoácidos. 

Em relação a posologia da faseolamina em humanos, os médicos prescrevem cápsulas com 500mg, 

tendo a recomendação para ingerir 30 minutos antes das duas principais refeições do dia (COLAÇO; 

2014). Já em estudos com ratos Wistar a administração diária por 22 dias, é de dose única (100 mg/ kg) 

de extrato de feijão branco, o qual demonstrou uma redução de cerca de 25% do consumo diário de 

alimentos, contribuindo para a diminuição do peso corporal (MAZUR; 2014). 

Em um estudo de Araújo (2019),  foi realizados teste dos efeitos da suplementação de faseolamina e 

exercício aeróbio na glicemia e massa corporal de ratos Wistar, o qual comprovou que o ativo realmente 

promoveu controle da glicemia e massa corporal independente do exercício. Já Brain-Isasi (2017), relata 

que a eficácia dos extratos comerciais de P. vulgaris, ainda está em questão, pois  contêm impurezas 

antinutricionais naturalmente presentes nas sementes de feijão e também exibem uma menor 

atividade específica da enzima alfa-amilase. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ficou claro que a faseolamina tem ação direta sobre a enzima alfa-amilase, exercendo efeito na inibição 

da digestão do amido e na sua absorção no digestório, também, demonstrou-se importante a 

suplementação para indivíduos obesos ou diabéticos, para uma melhora na qualidade de vida e perda 

de peso. Há necessidade de estudos comprovando o quão segura é essa suplementação, ou se há 

alguma toxicidade para o organismo á longo prazo. 
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APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA 

IMPLANTODONTIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pedro Henrique Wentz Tretto  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: COAUTOR: Jason Alan Griggs;  Orientador: Alvaro Della Bona. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Assim como na rotina das pessoas, a inteligência artificial vem desempenhando papel crucial na área da 

saúde nos últimos tempos. Dessa forma, essa revisão sistemática busca relatar o estado atual da 

aplicabilidade da inteligência artificial na implantodontia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A busca na literatura foi conduzida em três bases de dados (MEDLINE/PubMed, Embase e Web of 

Science) sem restrição de data de publicação e com base na questão: “Quais são as aplicações da 

inteligência artificial na implantodontia?” As informações, com base no PRISMA, foram coletadas por 

dois pesquisadores independentes e seguiram os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. A 

busca eletrônica revelou 1942 registros, 331 foram descartados por duplicatas. Após leitura de títulos e 

resumos, 1594 estudos foram removidos, restando 17 artigos para leitura completa. Seis estudos foram 

selecionados e incluídos para avaliação final que mostraram 5 aplicabilidades da inteligência artificial 

na implantodontia: previsão do índice de sucesso do tratamento com implantes dentários; identificação 

do canal alveolar mandibular de forma automática em tomografias computadorizadas cone-beam; 

busca pelos fatores mais significativos que poderiam predizer o prognóstico do implante dentário; 

identificação do tipo de implante dentário utilizado em radiografias; e avaliação da qualidade óssea do 

paciente em tomografias computadorizadas cone-beam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar da inteligência artificial ser amplamente utilizada em diversas áreas, o uso na odontologia e, 

principalmente na implantodontia, ainda é limitado, o que demonstra a necessidade em aproximar essa 

tecnologia a realidade clínica. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALARIFI, A.; ALZUBI, A. A. Memetic Search Optimization Along with Genetic Scale Recurrent Neural 

Network for Predictive Rate of Implant Treatment. Journal of medical systems, v. 42, n. 11, p. 202, 2018. 

HA, S.-R.; PARK, H. S.; KIM, E.-H.; et al. A pilot study using machine learning methods about factors 

influencing prognosis of dental implants. JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, v. 10, n. 6, p. 395–

400, 2018.  

KIM, J.-E.; NAM, N.-E.; SHIM, J.-S.; et al. Transfer Learning via Deep Neural Networks for Implant Fixture 

System Classification Using Periapical Radiographs. Journal of clinical medicine, v. 9, n. 4, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

POLUENTES AMBIENTAIS NA FORMA DE MATERIAL 

PARTICULADO E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Raquel Bringmann Bigolin  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Andréa Michel Sobottka 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido por uma série de características peculiares 

relacionadas ao comportamento e desenvolvimento infantil, principalmente dificuldades de 

comunicação, problemas na linguagem e na interação social. Estas características estão associadas ao 

desenvolvimento neurológico da criança desde antes do seu nascimento até os primeiros anos de vida. 

A poluição ambiental e a diminuição das áreas verdes é uma realidade no mundo todo, assim como o 

aumento do número de diagnósticos de casos de autismo na última, década buscou-se cada vez mais 

trazer respostas sobre os fatores ambientais envolvidos no TEA, este ainda sem causas comprovadas. O 

Objetivo desse trabalho é fazer um levantamento de estudos dos últimos sete anos sobre a relação 

entre poluentes ambientais particulados e o TEA. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura na base de dados Science Direct, utilizando as 

palavras-chave “autism” and “environmenthal pollutants” and “demography”. Foram selecionados dez 

artigos para análise, publicados entre os anos de 2013 e 2019, e que se encontravam dentro do tema 

de interesse. Analisou-se o desenho do artigo, a região que ele foi conduzido, quais os participantes, a 

metodologia utilizada e os resultados obtidos. Dos dez artigos encontrados onde se investigou a relação 

do TEA com poluentes ambientais na foram de material particulado, oito foram desenvolvidos nos 

Estados Unidos, um na Europa e um na China. Sete estudos foram de caso-controle, e os demais foram 

estudos prospectivos de coorte de base populacional. Os primeiros estudos em 2013 analisaram a 

exposição de longo prazo de crianças à poluição do ar, e não encontraram associação entre material 
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particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 μm e TEA. A maioria dos estudos envolveu a 

exposição à poluição do ar durante a gestação e nos primeiros anos de vida das crianças, e os resultados 

apontaram para associações (em diferentes níveis) entre autismo e poluição por material particulado, 

principalmente no final da gestação e primeiro ano pós-natal  (Kaufman et al., 2019). Becerra et al. 

(2013) observaram exposição à poluição do ar durante a gravidez, e encontraram um aumento 12 a 15% 

nas chances de autismo. Em um dos estudos foi analisado também o período pré-gravidez, e constatou-

se que a prevalência de TEA foi maior nos setores censitários mais próximos de instalações industriais 

emissoras de poluentes atmosféricos, sugerindo que o material particulado pode ter efeito cumulativo, 

pesquisas de 2015. Já os resultados obtidos em 2016 mostraram pouca associação entre a exposição de 

mães a material particulado e o desenvolvimento de autismo nos filhos. Um dos estudos foi realizado 

com camundongos fêmeas grávidas, sendo que a exposição perinatal diária a material particulado 

menor que 2,5 diminuiu a sociabilidade dos animais (Church et al., 2018). Por último, Wu e Jackson 

(2017) se propuseram a estabelecer relação entre espaços verdes e prevalência de autismo na infância, 

sendo constatada uma relação inversa entre essas variáveis. Observa-se que cada estudo apresentou 

uma metodologia própria, sendo muito amplo o conjunto de outras variáveis associadas, fazendo com 

que os resultados obtidos também não possam ser facilmente comparados entre si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir das análises realizadas, reforça-se a hipótese de que a exposição ambiental a material 

particulado, principalmente durante a gravidez e nos primeiros anos de vida, está relacionada a um 

aumento nas chances de desenvolvimento de autismo. Os resultados contribuem para reduzir as 

incertezas acerca do TEA, podendo contribuir para a redução de danos causados pela poluição do ar. 

 

REFERÊNCIAS: 

Becerra, T.A et al. Ambient air pollution and autism in Los Angeles County, California. Environ. Health 

Perspect. v. 121, p. 380–386, 2013 

Church, J.S. et al. Perinatal exposure to concentrated ambient particulates results in autism-like 

behavioral deficits in adult mice. Neurotoxicology v. 65, p. 231–240, 2018 

Kaufman, J.A. et al. Ambient ozone and fine particulate matter exposures and autism spectrum disorder 

in metropolitan Cincinnati, Ohio. Environ. Res. v. 171, p. 218–227, 2019 

Wu, J., and Jackson, L. Inverse relationship between urban green space and childhood autism in 

California elementary school districts. Environ. Int. v. 107, p. 140–146, 2017 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

HERMENÊUTICA E SAÚDE: APORTES FILOSÓFICOS PARA A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL AMPLIADA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renata Maraschin  

COAUTORES: Não há. 

ORIENTADOR: Claudio Almir Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade de Passo Fundo/UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo tem o objetivo de apresentar a concepção hermenêutica de saúde proposta por Hans-Georg 

Gadamer, filósofo alemão do século XX , na obra O caráter oculto da Saúde (GADAMER, 2006). Acredita-

se que esta concepção de saúde possa contribuir para a reflexão sobre os pressupostos fundantes da 

ampliação do processo formativo dos profissionais da saúde. Tal processo é marcado, notadamente, 

pelo enfoque biomédico da doença e do tratamento, pela perspectiva objetiva, epistemológica e 

técnica, atravessada pela economia global de mercado, e toma a pedagogia das competências e 

habilidades como pressuposto pedagógico (PEREIRA; LAGES, 2013). A hipótese do estudo é a de que a 

ampliação do processo formativo desses profissionais passa, ainda que não exclusivamente, pela 

compreensão ampliada de saúde, para além da mera ausência de doenças em nível biológico. Trata-se 

de um estudo de natureza teórico-bibliográfica, adotando-se a postura hermenêutica com o texto 

clássico de Hans Georg-Gadamer.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Como Gadamer compreendeu a saúde a partir da hermenêutica filosófica? Ele afirma que "a melhor 

maneira para entender o que seja saúde é imaginá-la como um estado de equilíbrio. O equilíbrio é como 

a ausência da gravidade, já que nele os pesos se compensam. A perturbação do equilíbrio somente pode 

ser afastada através de um contrapeso. Mas a cada tentativa de compensar uma perturbação com um 

contrapeso, já acontece a ameaça de uma nova perda inversa de equilíbrio". (GADAMER, 2006, p. 119). 

A saúde, nessa perspectiva de equilíbrio sempre ameaçado de se romper, é o ritmo da vida, é um 

processo contínuo no qual este equilíbrio sempre volta a se estabilizar. E as razões pela qual este 

equilíbrio se rompe, mas volta a se restabelecer são um mistério da ordem do natural. Por isso, estamos 

numa posição permanente de defesa, segundo Gadamer. Quer dizer, “nós próprios somos a natureza e 
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é a natureza em nós que mantém o auto-estruturado e pronto para a defesa do sistema orgânico de 

nosso corpo e, ao mesmo tempo, preserva o equilíbrio interno” (GADAMER, 2006, p. 121). O filósofo 

ainda afirma que somente se pode estar contra a natureza, quando se é natureza e quando a natureza 

está conosco. De modo que nunca deveríamos esquecer que, ao se obter uma cura, o doente e o médico 

se juntam para conferir honras à natureza” (GADAMER, 2006, p. 121). Nesse sentido, a doença não 

existe sem saúde porque ambas pertencem à esfera do natural, condição que todo profissional da saúde 

deveria saber. Saúde então "não é algo que se apresenta como tal num exame, mas algo que existe 

justamente por se subtrair a um exame. Saúde não nos é, então, algo permanentemente consciente e 

ela não nos acompanha de forma preocupante como a doença. Não é algo que nos advirta ou convide 

ao contínuo autotratamento. Ela pertence ao milagre do auto-esquecimento". (GADAMER, 2006, 

p.103). Assim, o verdadeiro mistério está no aspecto oculto da saúde, a qual não se declara por si 

mesma. Desse modo, está na vitalidade da natureza humana “o fato de a consciência se conter de si 

mesma de tal forma que a saúde passa a se ocultar. Apesar de toda a ocultação, ela se revela num tipo 

de bem-estar e, ainda mais, quando nos mostramos dispostos a empreendimentos, abertos ao 

conhecimento e podemos nos auto-esquecer” (GADAMER, 2006, p.118). A saúde, portanto, “não se 

constitui numa preocupação cada vez maior consigo mesmo, dada a situação oscilante do nosso bem-

estar, ou muito menos em apenas engolir pílulas repugnantes” (GADAMER, 2006, p.118). Para o filósofo, 

“a saúde não é, de maneira alguma, um sentir-se, mas é estar-aí, estar-no-mundo, estar-com-pessoas, 

sentir-se ativa e prazerosamente satisfeito com as próprias tarefas da vida” (GADAMER, 2006, p.118). A 

saúde é, assim, um "milagre de uma forte, mas oculta harmonia" (GADAMER, 2006, p.136).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A noção de saúde gadameriana traduz-se em estado de equilíbrio sempre ameaçado de se romper. As 

razões deste rompimento/restabelecimento são mistério da ordem do natural. Nessa ordem, a saúde é 

harmonia oculta que se revela na vida cotidiana, nas relações estabelecidas com os outros e na 

satisfação prazerosa com a própria existência. Esta noção hermenêutica de saúde foi apresentada como 

possível alternativa de pressuposto filosófico para pensar a formação profissional de modo ampliado.  

 

REFERÊNCIAS: 

GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Tradução de Antônio Luz Costa. Petrópolis: Vozes, 

2006. 

PEREIRA, Ingrid D'avilla Freire; LAGES, Itamar. Diretrizes curriculares para a formação de profissionais 

de saúde: competências ou práxis?. Trabalho, Educação e Saúde,  Rio de Janeiro ,  v. 11, n. 2, p. 319-

338, 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

77462013000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 ago. 2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATUAÇÃO HOSPITALAR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

FRENTE À PANDEMIA COVID 19: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taís Lottici.  

COAUTORES: Ariane de Lourdes Gomes Bueno, Alice de Leon Figueiredo, Alessandra Gerevini, Celestin 
Kabasele, Morgana de Britto Gasperin. 

ORIENTADOR: Marisa Basegio Carretta Diniz. 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia causada pelo vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Sars-Cov-2), 

conhecida como Covid-19, é considerada uma emergência de saúde pública em âmbito mundial. 

Justifica-se este trabalho, uma vez que existem poucos relatos acerca desta temática. Observa-se no 

contexto da hospitalização a importância do trabalho multiprofissional para o suporte do 

enfrentamento deste evento. Este permite-se a execução da modalidade de trabalho coletivo que se 

configura na relação recíproca entre múltiplas intervenções e a interação das diferentes áreas que 

buscam a integralidade no atendimento (MATTOS, et al 2019). Diante disso, o objetivo deste trabalho é 

descrever a atuação da equipe multiprofissional da residência em Urgência, Emergência e Intensivismo 

do Hospital de Clínicas de Passo Fundo no enfrentamento à pandemia, a fim de desenvolver o cuidado 

de forma integral do paciente acometido pelo Covid-19. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho trata-se estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, o qual irá descrever as 

vivências do cotidiano de um grupo de residentes do Programa de Residência Multiprofissional de 

Urgência e Emergência/ Intensivismo no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no manejo de pacientes 

com Covid-19 no período de março a agosto de 2020. A equipe referida neste relato de experiência é 
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composta por enfermeira, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, farmacêutico e nutricionista. O 

trabalho de uma equipe multiprofissional é influenciado diretamente pelas diversas maneiras de pensar 

em saúde, cada profissional exerce o cuidado de um modo, determinado pelas experiências, 

concepções, valores e princípios vivenciados previamente. A presença de residentes de categorias 

profissionais diferentes resulta no aumento da capacidade da equipe, por meio da troca de 

conhecimento e da implementação diária de discussões de caso, auxiliando na tomada de decisão para 

o cuidado ampliado ao paciente. O manejo de pacientes com Covid-19 e a amplitude de sintomas 

apresentados, exige prescrições individuais, porém estreitamente relacionadas entre si, contemplando 

a integralidade do cuidado. Sendo assim, pode-se afirmar que, diante da demanda individual de cada 

paciente, bem como da identificação dos desafios que surgem no cenário de pandemia, a equipe 

multiprofissional delineia metas, elabora planejamentos e promove a resolução de problemas, o que 

qualifica o atendimento. Como uma das práticas propostas neste contexto multiprofissional, a equipe 

do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, através do projeto realizado pelo Ministério da Saúde via 

Programa de Atualização para Gestores de Saúde (PROAG-SUS), tem desenvolvido, em parceria com o 

Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, rounds diários a fim de discutir casos, repensar e 

proporcionar novas estratégias, com o intuito de gerar uma assistência de qualidade aos pacientes 

internados por Covid-19. As discussões entre a equipe têm como objetivo a construção de um Projeto 

Terapêutico Singular, caracterizado pela revisão de diagnósticos com redefinição da articulação de 

propostas e condutas terapêuticas para cada paciente, apresentando diversas particularidades. Essa 

proposta proporciona uma maior compreensão do paciente, a fim de que as ações de intervenções 

sejam definidas, objetivando-se a singularidade de cada situação e considerando as diferenças dos 

sujeitos envolvidos (SANTOS, et al, 2016). Por isso, o Projeto Terapêutico Singular vem sendo discutido 

a partir da realidade do paciente, onde   a atuação de diferentes profissionais na equipe oportuniza que 

este projeto contemple o caso a partir de uma ótica integrativa e ampliada. Diante deste cenário, 

percebe-se que a equipe multiprofissional atua em benefício da melhora do quadro clínico, bem-estar 

e qualidade de vida do paciente e tem resultado em uma evolução rápida e efetiva recuperação do 

processo do adoecimento (VALLE, et al, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em meio aos entrelaces profissionais impostos pelo Covid-19, a equipe multiprofissional se encontra no 

epicentro do cuidado, buscando ativamente a manutenção da qualidade da assistência ofertada aos 

pacientes. Essa atuação tem se mostrado fundamental e efetiva, uma vez que a equipe tem como intuito 

alcançar melhores resultados diante do cuidado integral e de forma singular. 

 

REFERÊNCIAS: 

MATTOS, Camila Elaine da Cunha et al. Farmacêuticos em um programa de residência multiprofissional: 

relato de experiência. In: IV Jornada Acadêmica do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, a 

3., 2019, Maceió. Farmacêuticos em um programa de residência multiprofissional: relato de experiência. 

Maceió: Gepnews, 2019. v. 2, p. 520-526. 
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Aps. São Paulo, p. 495-499. set. 2016.   

VALLE, Mariana de Carvalho Dantas et al. Contribuições da Farmácia, Fisioterapia e Psicologia a 

pacientes com COVID -19 em Unidades de Terapia Intensiva. Health Residencies Jounal-Hrj. Brasília, p. 

1-17. jun. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

GENOTOXICIDADE EM ANUROS DE ÁREAS AGRÍCOLA E 

FLORESTAL NA MATA ATLÂNTICA, SUL DO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Thaís Ascoli-Morrete 

COAUTORES: Douglas da Silva Huning, Elias Signor, Humberto Gazola, Isis Homrich, Rhaíssa Biondo da 
Silva, Willian Cunha Ferreira 

ORIENTADOR: Luciana Grazziotin Rossato Grando, Noeli Zanella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A fragmentação e poluição dos habitats causados pela expansão agrícola são os principais fatores 

ligados ao declínio populacional de anfíbios anuros. Os agrotóxicos utilizados nas culturas agrícolas 

podem causar efeito deletérios aos anuros como, por exemplo, danos genotóxicos (GONÇALVES et al., 

2019). O teste de micronúcleo e anormalidades nucleares é muito utilizado em experimentos 

laboratoriais na exposição de girinos a diferentes substâncias (PÉREZ-IGLESIAS et al., 2015). Porém, 

poucos estudos avaliam populações de anuros no ambiente (GONÇALVES et al., 2019), onde há uma 

complexa interação de fatores antropogênicos.  

Avaliamos a genotoxicidade em populações in situ de Leptodactylus latrans de áreas agrícola e florestal. 

Desta forma, podemos determinar danos genotóxicos que áreas antropizadas, com intenso uso de 

agrotóxicos, causam nas populações nativas de anuros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Realizamos amostragens em duas áreas, a área florestal consistiu na Floresta Nacional de Passo Fundo 

localizada em Mato Castelhano e a área agrícola caracterizou-se por poças dentro da matriz agrícola em 

três localidades de Passo Fundo. Entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, amostramos 34 indivíduos 

adultos de L. latrans sendo, 19 provenientes da área agrícola e 16 da área florestal.  
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Os anuros foram capturados através do método de busca ativa e levados ao laboratório onde realizamos 

as medidas morfométricas e a sexagem. Os espécimes foram anestesiados com isoflurano e 

posteriormente coletamos sangue através de punção cardíaca para as distensões sanguíneas. As 

lâminas foram analisadas em microscópio óptico por uma pessoa. Analisamos 1000 eritrócitos por 

indivíduo, contabilizando as seguintes anormalidades nucleares: micronúcleo (MN), células binucleadas 

(BN), notched (NT), bebbled (BL) e lobed (LB). Os dados foram comparados através do teste de Mann-

Whitney, considerando diferenças significativas quando o p<0,05. 

Todas as alterações registradas nos núcleos dos eritrócitos dos anuros foram evidenciadas ao menos 

uma vez. Os animais capturados em área agrícola apresentaram uma maior ocorrência de núcleos BL 

quando comparados com os animais capturados em área florestal (p=0.0071). As demais anormalidades 

nucleares dos eritrócitos foram registradas, mas não apresentaram diferenças significativas entre os 

grupos.  

Danos ao DNA estão fortemente relacionados ao uso de agrotóxicos utilizados nas culturas agrícolas 

(GONÇALVES et al., 2019) que podem atingir os anuros de forma direta ou indireta através da 

contaminação dos habitats. Um aumento de núcleos BL e outras anormalidades (MN e NT) foi registrado 

em girinos de Boana pulchella expostos ao herbicida imidazolinona imazetapir (PÉREZ-IGLESIAS et al., 

2015), indicando a relação de agrotóxicos com altos índices de genotoxicidade em anuros.  

Lagoas agrícolas são utilizadas por diversas espécies de anuros como habitats, sendo importantes 

centros de reprodução. No sul do Brasil, a época reprodutiva dos anuros ocorre durante a primavera e 

verão, coincidindo com aplicação dos agrotóxicos nas culturas agrícolas, oferecendo maiores riscos às 

fases de desenvolvimento dos organismos. Os agrotóxicos podem contaminar a água e o solo de zonas 

úmidas agrícolas e consequentemente afetar os anuros (SMALLING et al., 2015). Estudos evidenciam a 

bioacumulação de agrotóxicos por anuros que habitam poças agrícolas (SMALLING et al., 2015), 

podendo causar efeitos deletérios aos organismos que persistem nesses ambientes contaminados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nossos resultados evidenciam maior presença de genotoxicidade em anuros de áreas agrícolas, 

representando um potencial problema para a conservação deste grupo. Desta forma, corroboramos 

que a atividade agrícola e o intenso uso de agrotóxicos promovem danos genotóxicos aos anuros que 

utilizam agroecossistemas como habitats.  

 

REFERÊNCIAS: 

GONÇALVES, M. W. et al. Assessing Genotoxicity and Mutagenicity of Three Common Amphibian Species 

Inhabiting Agroecosystem Environment. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v. 

77, p. 409–420, 2019. 
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PÉREZ-IGLESIAS, J. M. et al. Toxic and genotoxic effects of the imazethapyr-based herbicide formulation 

Pivot H® on montevideo tree frog Hypsiboas pulchellus tadpoles (Anura, Hylidae). Ecotoxicology and 

Environmental Safe, v. 119, p. 15-24, 2015. 

SMALLING, K. L. et al. Pesticides concentrations in frog tissue and wetland habitats in a landscape 

dominated by agriculture. Science of the Total Environmental, v. 502, p. 80-90, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

FRATURA DE MANDÍBULA ATRÓFICA: RELATO DE 2 CASOS 

CLÍNICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Cador Batu  

COAUTORES: Ferdinando de Conto; João Victor Silva Bett; Jaqueline Colaço; Rubens Martins Bastos; 
Vinicios Ferrari Fornari; Henrique Gabriel Ferreira 

ORIENTADOR: Gabriela Caovilla Felin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As fraturas de mandíbula edêntulas atrófica são incomuns, com 2,3% de incidência na população e 

representam uma patologia importante para o cirurgião maxilofacial. Devido às dificuldades associadas 

à grande perda de tecido ósseo envolvendo condições biológicas e biomecânicas desfavoráveis para a 

fixação e consolidação óssea, além do reduzido suprimento sanguíneo do osso esclerótico e condição 

sistêmica do paciente que tornam o tratamento dessas fraturas um desafio para o profissional. Esses 

fatores determinam que seja aconselhável tratar as fraturas de forma mais invasiva, por meio de amplo 

acesso, redução cirúrgica anatômica e fixação com elemento de osteossíntese mais rígido. Através de 

um conceito de carga suportada com placas de reconstrução que proporciona estabilidade suficiente 

para o reparo da fratura e a vascularização dos fragmentos ósseos. Este trabalho tem o objetivo de 

apresentar dois casos clinicos de fraturas mandibulares atróficas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O primeiro caso trata-se de uma paciente do sexo feminino, 72 anos, ASA II com Hipertensão e 

Hipotireoidismo, que compareceu à emergência com queixa de dor, edema em face e mobilidade 

mandibular após queda da própria altura. Ao exame físico, paciente apresentava edentulismo total 

superior e inferior, equimose sublingual e equimose extra-oral em região submandibular do lado 

afetado, crepitação em região de corpo mandibular do lado direito. Foi solicitado exame tomográfico e 

constatou-se linha de fratura completa em corpo mandibular do lado direito, concluindo o diagnóstico 
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de fratura de mandíbula edêntula atrófica do corpo mandibular direito Classe II de Luhr. O segundo 

paciente era do sexo masculino, 62 anos, ASA I compareceu ao ambulatório de CTBMF com queixa de 

aumento de volume em região mandibular direita há cerca de 30 dias, acompanhado de dor e 

amortecimento na região após trauma local durante a mastigação. À oroscopia, detectou-se 

edentulismo total superior e parcial inferior, rebordo mandibular extremamente atrófico, classe II de 

Luhr, crepitação em região posterior de rebordo mandibular do lado direito, petéquias em região 

sublingual e parestesia em região de lábio inferior do mesmo lado. Ao exame tomográfico, observou-se 

linha de fratura completa em corpo mandibular do lado direito, fechando o diagnóstico de fratura 

atrófica do corpo mandibular classe II. Ambos os pacientes, passaram por exames laboratoriais pré-

operatórios, Raio-x de tórax e Eletrocardiograma, não foram detectadas condições sistêmicas que 

contra indicavam o procedimento sob anestesia geral. 

Após obtido o diagnóstico por meio do exame clínico e de imagem por meio de tomografia 

computadorizada (TC), onde foram determinadas as características das fraturas e a localização dos 

elementos anatômicos a serem considerados no momento da reconstrução,como o canal mandibular. 

Foi proposto tratamento de Redução aberta e Fixação óssea das fraturas com sistema de placas de 

reconstrução, sob anestesia geral, seguindo o protocolo “load bearing “ da AO ASIF que indica uma regra 

"Quanto mais fraco o osso da mandíbula, mais rígida deve ser a placa de osteossíntese".  

Os procedimentos cirúrgicos transcorreram sem intercorrências. O resultado imediato do tratamento 

foi muito favorável com uma rápida reabilitação funcional do paciente, sem sequelas neurológicas, 

sensitivas e motoras a longo prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, o manejo das fraturas atróficas da mandíbula é um desafio para o cirurgião. O tipo de fixação 

deve ser escolhido com base no grau de atrofia óssea,tipo de fratura, seu deslocamento e experiência 

o profissional, considerando também os fatores sistêmicos individuais de cada paciente. O tratamento 

de escolha para essas fraturas , corresponde à redução cirúrgica e fixação com placas e parafusos 

rígidos,devido aos seus resultados favoráveis e reabilitação funcional rápida do paciente. 

 

REFERÊNCIAS: 

Fonseca, R. Oral and Maxillofacial Trauma. Philadelphia, W. B. Saunders, 2004. pp.473-526. V. 1.   

Luhr, H. G.; Reidick, T. & Merten, H. A. Results of treatment of fractures of the atrophic edentulous 

mandible by compression plating: a retrospective evaluation of 84 consecutive cases. J. Oral Maxillofac. 

Surg., 1996. 54(3):250-5. 

Ellis, E., & Price, C. Treatment Protocol for Fractures of the Atrophic Mandible. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, 2008. 66(3), 421–435. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

NEOPLASIA BENIGNA DE GLÂNDULA SALIVAR MENOR EM 

PALATO DURO: RELATO DE CASO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vanessa Cador Batu  

COAUTORES: Ferdinando de Conto; João Victor Silva Bett; Jaqueline Colaço; Rubens Martins Bastos; 
Vinicios Ferrari Fornari; Henrique Gabriel Ferreira  

ORIENTADOR: Gabriela Caovilla Felin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna de glândulas salivares mais comum. Acomete em 80% 

dos casos as glândulas salivares maiores, tendo predileção pela parótida e 37,9% as glândulas salivares 

menores, sendo o local de predileção intra oral mais comum o palato duro. Os achados epidemiológicos 

relatam uma maior prevalência nos pacientes entre a 4ª e a 6ª década de vida, com predominância pelo 

gênero feminino 60%. Apresenta-se como um crescimento lento, indolor,recoberta por mucosa íntegra. 

As lesões que acometem o palato, com frequência, envolvem o periósteo e o osso adjacente, 

provocando erosão, correspocorrespondendo a uma área radiolúcida delimitada vista ao exame 

radiográfico. O tratamento de eleição consiste em exérese cirúrgica da lesão, com discreta margem de 

segurança, em virtude da possibilidade de recidiva.Este trabalho objetiva relatar um caso clínico de 

adenoma pleomórfico localizada no palato duro com três anos de evolução e analisar suas 

características clínicas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta seção deve trazer dados que contemplem a metodologia, resultados e discussão. Máximo de 3000 

caracteres com espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Conclui-se que o adenoma pleomórfico é um tumor benigno raro de glândula salivar menor, e quando 

acomete seu local mais comum é o palato. A escolha do tratamento é uma ampla excisão cirúrgica a fim 

de evitar recidiva da lesão. O presente caso relatado corrobora para o conhecimento das características 

clínicas e evolução, compatíveis com os dados da literatura, desta importante neoplasia que acomete 

os maxilares e deve ser diagnosticada precocemente.. 

 

REFERÊNCIAS: 

Erdem, M. A., Çankaya, A. B., Güven, G., Olgaç, V., & Kasapoğlu, Ç. Pleomorphic Adenoma of the Palate. 

Journal of Craniofacial Surgery, (2011)22(3), 1131–1134.  

Miotto LN, Rocha AFL, Pereira Filho VA, Monnazzi MS, Navarro CM.  Adenoma pleomórfico em palato 

duro: série de casos. Rev Odontol UNESP. (2017); 47(N Especial):62 2017 - ISSN 1807-2577.  

Junqueira Oliveira, L., Onibene Castro, H. H., Rubim Leão, P. L., Leal, R. M., Campolina Rebello Horta, M., 

& Alencar Souza, P. Tratamento de adenoma pleomórfico em palato: relato de 2 casos e revisão de 

literatura.  Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial,  (2016) 57. 

NEVILLE, B.W.;ALLEN,C.M.; DAMM,D.D.;et al. Patologia: Oral & Maxilofacial. 2ª RJ Guanabara K (2004)  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

GEOGEBRA EM UMA TURMA DO 7° ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Adriani Cilene da Silva .  

COAUTORES: Daniela da Silva. 

ORIENTADOR: Lucas Vanini. 

UNIVERSIDADE: IFSUL-Câmpus Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar o uso do software GeoGebra nos processos de ensino 

e de aprendizagem de funções polinomiais do 1° grau. A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada em 

uma turma de 7º ano do ensino fundamental na rede pública de Tapejara/RS. Realizou-se uma aula sem 

o uso do software e logo em seguida com o uso do GeoGebra. A coleta de dados foi realizada a partir 

da aplicação de um questionário, sendo que quatro destes foram articulados e analisados. A partir da 

análise dos questionários observou-se uma boa aceitação no uso do software GeoGebra na dinâmica 

do processo educacional em sala de aula. Dessa forma sugere-se o uso do GeoGebra como um recurso 

educacional que pode vir a contribuir nos processos de ensino e de aprendizagem das funções 

polinomiais do 1° grau.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A aplicação deste trabalho ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Giocondo Canali, na 

cidade de Tapejara/RS, com uma turma de 7° ano (turno tarde). O estudo foi constituído por três etapas 

na sua aplicação. Na primeira etapa foi apresentado o conteúdo de funções do 1° grau, no qual foram 

abordados os seguintes tópicos: "O que é uma função?"; "O que é o coeficiente de x?"; "Termo 

constante"; "Como encontrar o valor de uma função sendo x um dado valor?". Em seguida, foi 

trabalhada a construção de um gráfico. Na segunda etapa foi proposto aos alunos um trabalho em grupo 

sobre a utilização do modo algébrico e do gráfico no GeoGebra simultaneamente. Dessa forma, 

formaram-se grupos e cada grupo realizou seu trabalho, destacando-se a cooperação e participação de 
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todos na atividade desenvolvida. Logo, na terceira etapa foi aplicado um questionário individual, no qual 

foram realizados os seguintes questionamentos: 1-Você já conhecia este aplicativo? 2-Você gostou de 

utilizar o GeoGebra? Explique. 3-O que você achou de utilizar o GeoGebra nas aulas de matemática? 

Explique. 4-Você acha que seria bom continuar utilizando o GeoGebra em outros conteúdos 

matemáticos? Fale sobre. 5- Você conseguiu ter um melhor entendimento do que é uma função 

polinomial do 1° grau? Justifique. Com os 30 questionários respondidos, foram selecionados quatro 

questionários para uma análise detalhada de cada questão. Na análise dos questionários, os discentes 

da Escola Giocondo Canali foram designados: (Aluno 1), (Aluno 2), (Aluno 3) e (Aluno 4). Os resultados 

da análise foram sistematizados a partir da visualização da fala do aluno, seguida da interpretação 

contextualizada e posteriormente uma referência norteadora da indagação. Veja o exemplo a seguir: 

Na primeira questão: “Você já conhecia este aplicativo? ”. Os (Aluno 1), (Aluno 2), (Aluno 3) 

responderam que não conheciam esse aplicativo e apenas o (Aluno 4) havia escutado sobre este 

software. Isso mostra o pouco uso de softwares educacionais no campo da educação. Neste contexto, 

Nascimento (2012) afirma que embora o avanço tecnológico seja uma realidade no cenário brasileiro, 

tornando-se questionável se o público alvo está preparado para a implementação e o uso de softwares 

em sala de aula. Os questionários tiveram como foco, verificar qual a importância para os alunos de se 

utilizar o software GeoGebra nas aulas de matemática. No geral, para os alunos envolvidos neste estudo 

o uso do software permitiu que demonstrassem maiores habilidades de conhecimento, interação e 

organização de ideias. Este comportamento é vislumbrado como consequência de uma aula mais 

atrativa proporcionada pelo uso do sofware.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando o objetivo da pesquisa e a elucidação pautada no questionário dirigido, são perceptíveis 

as contribuições e implicações deste recurso educacional em sala de aula. Salienta-se que o uso do 

Geogebra deve estar vinculado ao desenvolvimento de ensino e aprendizagem da matemática, porém 

não como uma atividade ocasional. Desse modo, torna-se necessário que o professor, juntamente com 

a equipe diretiva, avalie e crie um planejamento de implantação dessa tecnologia em sala de aula.  

 

REFERÊNCIAS: 

NASCIMENTO. Eimard Gomes Antunes, Avaliação do uso do software GeoGebra no ensino de 

geometria: reflexão da prática na escola. Actas de la Conferencia Latinoamericana de GeoGebra, 

Uruguay, p.125-132, 2012.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APRENDER ENSINANDO E O SOCIOINTERACIONISMO DE 

VYGOTSKY 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jean Carlos Nicolodi  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luiz Marcelo Darroz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Metodologias que buscam tornar o aluno ativo no processo de aprendizagem são temas comuns nas 

pesquisas em Educação. Algumas destas metodologias propõem que os estudantes ensinem uns aos 

outros para que aprendam ao ensinar. Nessa perspectiva, ao ensinar, o estudante realiza atividades que 

potencializam seu aprendizado. Segundo Duran (2016), “Quanto mais complexa a atividade de ensino, 

mais oportunidades existem para aprender ensinando” (p.1, tradução nossa). 

Um dos fatores mais importantes no aprendizado pelo ensino é a interação, tema marcante da teoria 

sociointeracionista de Vygotsky. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo se dá a partir da interação 

social e depende do contexto histórico e cultural do sujeito. 

Reconhecendo as potencialidades de aproximação entre os estudos de Vygotsky e aprender ensinando, 

busca-se refletir sobre pontos em comum e identificar as contribuições de Vygotsky para o 

entendimento dos efeitos de aprender ensinando. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A teoria de Vygotsky fala sobre a interação social de formas variadas, já sendo possível encontrar em 

suas obras referências à interação com colegas no contexto de sala de aula sendo considerada positiva 

para a aprendizagem e para o desenvolvimento. Além disso, a prática escolar baseada nos princípios de 

Vygotsky não põe o professor como detentor do conhecimento ou como sujeito central de todas as 
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interações, nem deve esperar que este seja um transmissor de informações, mas sim, atue como 

mediador. 

Dessa forma, segundo Rego (1995) o aluno não é visto como um ser passivo às informações que recebe 

do exterior, mas deve ser considerado um sujeito ativo e interativo. Entretanto, para o autor "a 

atividade espontânea e individual da criança, apesar de importante, não é suficiente para a apropriação 

dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Portanto, deverá considerar também a importância 

da intervenção do professor (entendido como alguém mais experiente na cultura) e, finalmente, as 

trocas efetivadas entre as crianças (que também contribuem para os desenvolvimentos individuais)" 

(REGO, 1995, p. 110). 

Em um contexto de ensino que valorize a interação social, segundo Davis, Silva e Esposito, cabe ao 

professor “[...] garantir a simetria das relações que se estabelecem entre os alunos, evitando que uns 

se calem, outros apenas obedeçam e outros ainda dominem. [...] criando condições para a colaboração, 

a compreensão mútua e a comunicação produtiva” (1989, p. 53-54). Essa ideia é especialmente 

significativa para a aprendizagem pelo ensino, pois o professor não pode esperar que a interação entre 

os alunos ocorra de forma completamente natural. É ele que precisa instigar a comunicação. 

Segundo Vygotsky (2008), o principal sistema de signos utilizado pelo ser humano é a linguagem. Através 

dela, os significados podem ser transmitidos desvinculados de seus contextos, possibilitando a 

abstração e a generalização de conceitos. A linguagem é a ponte para a interação entre as pessoas, mas, 

para que ocorra a aprendizagem, essa interação precisa respeitar a chamada zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), definida como a distância entre o que o indivíduo pode resolver sozinho e o que pode 

resolver com a ajuda de outros. Assim, ao aprender ensinando, os estudantes encontram possibilidades 

de interação com outros sujeitos de mesma idade e nível escolar, facilitando que as interações ocorram 

dentro da ZDP. 

A interação no contexto de sala de aula gera ainda, além do aprendizado de saberes científicos, o 

desenvolvimento de outras habilidades sociais e procedimentais, como destacado nos estudos sobre 

aprender ensinando. Nesse mesmo sentido, sob a perspectiva de Vygotsky, Colaço et al. destacam que 

no processo de interação “não apenas conteúdos específicos são compartilhados, mas também formas 

de comunicação e conduta (2007, p. 48). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A teoria de Vygotsky corrobora as potencialidades do aprendizado pelo ensino, apresentando diversas 

possibilidades de aproximação. Assim, entende-se que as duas perspectivas combinadas permitem uma 

compreensão mais ampla dos efeitos das atividades de ensino para a aprendizagem, podendo servir de 

aporte teórico para metodologias de ensino centradas no aluno. 

 

REFERÊNCIAS: 

COLAÇO, Veriana de F. Rodrigues; PEREIRA, Eleonora; NETO, Francisco E. Pereira; CHAVES, Hamilton 

Viana; SÁ, Ticiana Santiago de. Estratégias de mediação em situação de interação entre crianças em sala 

de aula. Estudos de Psicologia. v. 12, n. 1, p. 47-56, 2007. 
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DAVIS, Cláudia; SILVA, Maria A. Setubal; ESPOSITO, Yara L. Papel e valor das interações sociais em sala 

de aula. Caderno de Pesquisa. v. 71, p. 49-54, 1989. 

DURAN, D. Learning-by-teaching. Evidence and implications as a pedagogical mechanism. Innovations 

in education and teaching international. 2016. 

REGO, Teresa C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 

VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES COMO FERRAMENTA 

PROMOTORA DO “PENSAR MELHOR” 

 

AUTOR PRINCIPAL: Milene Giaretta  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante do avanço tecnológico e a popularização das tecnologias da informação é comum presenciar 

adultos, idosos e crianças interagindo com e através de diversos recursos e equipamentos tecnológicos. 

Nessa perspectiva, surge uma tendência na educação: a inserção da programação de computadores nos 

currículos das escolas. Segundo Mitchel Resnick (2013), aprender a programar no século XXI é tão 

importante quanto aprender a ler, escrever e falar foi no século XX. Dada a importância da tecnologia 

nos dias de hoje e perante o exposto, busca-se investigar a pertinência de programar computadores 

para o desenvolvimento da capacidade do “pensar melhor”, que integra o programa de filosofia para 

crianças de Matthew Lipman, que foi um filósofo americano, reconhecido como fundador da filosofia 

para crianças. A sua decisão de trazer a filosofia para os jovens decorreu da sua experiência como 

professor na Columbia University, onde Lipman constatou a dificuldade dos seus alunos para raciocinar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Programa Filosofia para Crianças foi criado no final década de 60, sendo pioneiro em pensar a 

contribuição da filosofia para a formação integral das crianças, sua intuição foi aos poucos se 

constituindo em um novo paradigma de educação: uma prática reflexiva e investigativa em 

comunidade. Lipman se baseia em Dewey e Vygotsky que enfatizam a necessidade de aprender a pensar 

e não apenas memorizar conteúdos. O objetivo é introduzir de forma intencional e sistemática a 

investigação filosófica na formação das crianças desde os primeiros anos da educação formal e informal. 

Assim, a principal tarefa do professor é a de criar condições para que as crianças aprendam os conceitos 
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de forma reflexiva e não mecânica, ainda que, algumas vezes, tenha que recorrer a exercícios para 

realizar o seu trabalho. (LIPMAN, 1998). 

“Pensar melhor” tem as características de ser autônomo, reflexivo, crítico, criativo, cuidadoso, 

autocorretivo. Estas capacidades orientam os procedimentos que a inteligência deve tomar em 

determinada situação problemática. Portanto, são procedimentos inteligentes desenvolvidos através 

da prática, avaliados e reconhecidos como recursos, instrumentos ou ferramentas do pensamento para 

construir o conhecimento e que permitem nosso pensamento ampliar o conjunto de conceitos e formas 

de resolver problemas. As habilidades estão em constante processo de aprimoramento á medida em 

que são empregadas no processo reflexivo ou investigativo. Elas são constituidoras da inteligência 

humana. (LIPMAN, 1998). 

Considerando o processo de aprendizagem em ambiente computacional, vale ressaltar que o uso da 

programação de computadores pode promover pequenos e incessantes saltos qualitativos no 

desenvolvimento do pensamento humano, pois inúmeras situações exigem o emprego de raciocínio 

abstrato e inferências lógicas de maneira mais rápida e eficaz do que outros ambientes de 

aprendizagem. Em tais circunstâncias, destaca-se que a educação pautada nas ideias de Lipman tendem 

a apresentar uma força impulsiva para revolucionar e elevar o ensino, inserindo tecnologia e 

metodologias inovadora no currículo,  buscando o desenvolvimento cognitivo e a reflexão, visto que a 

tecnologia tem revolucionado não só a forma como vivemos, mas também como a que aprendemos. A 

quantidade de recursos digitais desenvolvidos especialmente para apoiar o processo de ensino-

aprendizagem é ampla. 

A ideia do pensamento computacional (PC) com visão para a educação do século XXI, surgiu com Wing, 

que o define como um conjunto de competências e habilidades básicas que os alunos devem 

desenvolver a partir do Ensino Básico. Tal autora ainda coloca que “pensamento computacional é uma 

forma para seres humanos resolverem problemas; não é tentar fazer com que seres humanos pensem 

como computadores. Computadores são tediosos e enfadonhos; humanos são espertos e imaginativos” 

(2006, p.35). PC é saber usar o computador como um instrumento de ampliação do poder cognitivo e 

operacional humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É possível observar a relação complementar estabelecida entre os termos educação e tecnologia. No 

entanto é preciso cautela e principalmente planejamento no desenvolvimento do ensino da 

programação para crianças. É necessário reconhecer que cada etapa da educação básica se configura 

de forma diferenciada, desse modo, é importante a adequação do ensino da programação a cada etapa, 

analisando o potencial e nível de conhecimento dos educandos, para então obter êxito com o uso desta 

ferramenta. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
6

8
6

 

RESNICK, M.; ROSENBAUM, E. Designing for Tinkerability. In: HONEY, M.; KANTER, D. (eds.), Design, 

Make, Play: Growing the Next Generation of STEM Innovators, pp. 163- 181. Londres: Routledge, 2013. 

LIPMAN, M. Como nasceu a Filosofia para Crianças. In: KOHAN, Walter Omar. Filosofia para Crianças – 

A tentativa Pioneira de Mathew Lipman. Petrópolis: Vozes, 1998. 

WING, Jeannette M. Computational thinking. In: Communications of The ACM, Março 2006. Vol. 49, nº 

3. p. 33-35.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
6

8
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
6

8
8

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MATERIALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DEMOCRACIA DE 

ALTA INTENSIDADE NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SOLEDADE/RS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ádria Brum de Azambuja  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: prof. Dr. Telmo Marcon 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

 Pesquisas acadêmicas vêm sendo produzidos acerca do tema gestão democrática, resaltando a 

incipiência de estudos sobre a gestão democrática dos sistemas de ensino. Os sistemas de ensino, em 

especial, no ambito dos municipios, na grande maioria, caracterizam-se como arenas de influências 

políticas resultando em benesses e favorecimentos, dificultando os processos democráticos. Esse 

estudo é um recorte da pesquisa de mestrado " Processo de gestão da educação no Sistema Municipal 

de Soledade: uma expriência de democrácia de alta intensidade". O objetivo é socializar a materialização 

dos principios de gestão participativa evidenciados durante o estudo investigativo, apontando avanços, 

resistências e tensões do processo em movimento. A democracia de alta intensidade, segundo 

Boaventura de Souza Santos carateriza-se pela ampla participação da sociedade civil na tomada de 

decisões coresponsabilizando pelas ações que implicam no modo de vida dos sujeitos ( Santos, 2016)  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A decisão política, os aportes legais e o amparo da ciência alinhavaram o processo de gestão 

democrática de alta intensidade no SME constituido na relação dialética entre os sujeitos e o contexto 

das práticas, possibilitando uma profunda reflexão sobre que tipo de sociedade queremos partilhar num 

“mundo em comum” (CENCI, MARCON, 2016, p. 128). As ações na gestão democratica do ensino público 

municipal promoveram uma ruptura dos modelos determinados e das práticas espontaneístas que 

acentuaram projetos personificados. 
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A trajetória metodológica do presente estudo é de natureza qualitativa estruturado com base em um 

estudo de caso, ancorado na contribuição teorica que sustenta a analise crítica da experiência de gestão 

democrática mobilizadora de  processos participativos. Através da análise documental e da pesquisa 

participante foi possível aprofundar a compreensão acerca dos principios que legitimaram a  gestão 

participativa, o diálogo, a autonomia e as relações de poder constituiram o núcleo fundante do 

processo. 

Tais princípios foram constituídos e analisados de maneira relacional, possibilitando acompanhar, 

interpretar e recriar as práticas de gestão participativa, contribuindo para a emancipação dos sujeitos, 

criando um sentimento de pertencimento que densificou o processo. O diálogo, a autonomia e relações 

de poder horizontalizadas determinaram outra maneira de atuação do grupo gestor e dos professores, 

assim as reuniões administrativas-pedagógicas constituiram espaços de discussões e encaminhamentos 

participativos. Essa dinamica, também, ressignificou as relações com as comunidades escolares. 

Na constituição de processos democráticos em espaços que, historicamente produziram relações de 

dominação e exclusão que segregaram os sujeitos colocando-os à margem dos processos participativos, 

cerceando-os das tomadas de decisões, a forma como se encaminhou o diálogo foi determinante para 

promover a participação como forma de emancipação.  Num primeiro momento essa postura de 

acolhimento ao diálogo causou estranheza e desconfiança. A experiência de outros tempos de relações 

de poder verticalizadas e opressoras distanciaram os sujeitos e os colocaran a margem do processo, o 

que exigiu uma praxis metodológica que possibilitou  ressignificar o contexto das práticas de gestão na 

secretaria de educação e nas escolas municipais. 

No contexto da contemporaneidade diante do instável, do incerto, de conflitos e de dilemas produzidos 

no cenário global,  o programa de formação continuada dos docentes, ancorado na práxis, sustentou o 

diálogo e a autonomia, amparando a tomada de decisões que preservaram as relações de poder 

horizontalizadas diante dos apelos autoritários e centralizadores de negação da cidadania. A formação 

continuada reflexiva ampliou a compreensão em tormo dos princípios que caracterizaram a gestão 

democrática de alta intensidade, por intermédio da qual foi possível entrelaçar teoria e práticas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Os aportes teóricos que sustentaram esse trabalho projetaram que o processo de gestão do SME 

envolvendo gestores, professores, funcionários, pais, alunos e a comunidade, promoveu um movimento 

participativo que transformou o poder centralizador em autoridade partilhada, possibilitou o diálogo e 

a autonomia, formou e transformou os sujeitos e os espaços coletivos, primou pelas decisões coletivas 

e legitimou o pronunciado, revelando  que é possível a democratização dos territórios educativos. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 CENCI, A. V.; MARCON, Telmo. Sociedades complexas e desafios educativos. In: MÜHL, E.H.; DALBOSCO, 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ALTERNÂNCIAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

FAMILIARES/CUIDADORES DE PACIENTES COM CÂNCER 

DIANTE DA EXPERIÊNCIA ONCOLÓGICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Adrieli Olibone  

COAUTORES: Camila Marini 

ORIENTADOR: Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem como intuito compreender as alternâncias na qualidade de vida dos 

familiares/cuidadores de pacientes com câncer, considerando a sobrecarga destes relacionada ao 

cuidado que destinam ao familiar acometido pela doença, durante o processo de tratamento 

oncológico. Este trabalho, possível através da atuação da área de Psicologia da Residência 

Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer, no Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Passo 

Fundo, está vinculado ao projeto intitulado “Um olhar sobre as repercussões psicológicas e a qualidade 

de vida dos pacientes e de seus familiares diante da experiência oncológica”, o qual está sendo 

desenvolvido como pré-requisito para obtenção do título de especialista em atenção ao câncer e surgiu 

do interesse e do comprometimento despertado através da prática de trabalho, tendo em vista a 

importância da ampliação dos conhecimentos na temática. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atualmente considerada uma doença crônica e um problema de saúde pública, o câncer caracteriza-se 

por um conjunto de mais de 100 doenças que se manifestam em tecidos e órgãos do corpo, a partir do 

crescimento desordenado e agressivo de células (INCA, 2019). A descoberta do diagnóstico de uma 

doença grave tal como o câncer em um dos membros da família, afeta todos os indivíduos, embora de 

formas e intensidades diferentes (FRANCO, 2008). Nesta perspectiva, o presente resumo apresenta o 

design do estudo descritivo que vem sendo realizado  junto dos familiares/cuidadores de pacientes 
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oncológicos internados e/ou em acompanhamento ambulatorial em um Hospital de Alta Complexidade 

do Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Os dados, estão sendo levantados a partir da coleta com os 

seguintes intrumentos: questionário de caracterização sociodemográfica, a escala de qualidade de vida 

conhecida como World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) e a Burden Interview de 

Zarit, que configura-se como um instrumento válido para a avaliação da sobrecarga dos cuidadores 

informais, posteriormente serão analisados de forma quantitativa e qualitativa visando melhor 

compreender se o cuidado destinado ao paciente oncológico gera sobrecarga no familiar/cuidador e se 

esta influencia na qualidade de vida dos familiares de pacientes oncológicos na situação em questão. 

Assim, em meio ao cenário da oncologia, uma vida com qualidade para os pacientes e seus familiares 

diz respeito a um conjunto de fatores, os quais podem incluir: o enfrentamento da doença; as 

concepções em torno do diagnóstico de câncer; o reconhecimento e a expressão das emoções 

vivenciadas; uma comunicação efetiva; suporte social significativo, entre outros (LIBERATO; CARVALHO, 

2008). Entretanto, frente à doença e suas implicações, a família passa a fazer alterações imprescindíveis 

para a etapa vivenciada, sofrendo rupturas e mudanças, as quais alteram as rotinas, as prioridades, bem 

como os relacionamentos e as disposições dos papéis familiares (RUMEN et al. 2019).  

Busca-se, pois, olhar e pensar acerca das alterações do cotidiano e as possíveis repercussões 

psicológicas do familiar/cuidador no processo saúde-doença do paciente, permite validar as dores e 

angústias conectadas aos sujeitos presentes neste âmbito e analisar o contexto de assistência a saúde 

em que estes encontram-se inseridos, fazendo suscitar reflexões e reverberações do cuidado não só do 

familiar/cuidador ao paciente, mas do profissional de saúde em relação a todos os envolvidos ao longo 

do curso da doença, considerando que "cuidar é mais que um ato: é uma atitude. Portanto, abrange 

mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro" (RUMEN et al. 2019, p. 67).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Temos percebido que o adoecimento ocasionado pelo diagnóstico de câncer, em maior ou menor grau, 

traz modificações importantes na vida do paciente e também do familiar/cuidador, e portanto, estudar 

estas vicissitudes é primordial para a reflexão sobre o cuidado ao cuidador, e sobre as implicações desse 

cuidar na vida do mesmo.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO RESIDENTE NA ATENÇÃO BÁSICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Adrieli Olibone  

COAUTORES: Camila Marini 

ORIENTADOR: Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O fazer do psicólogo, embora ainda permeado de uma visão simplista, embasada no modelo biomédico 

de atendimento clínico individual, têm expandido-se para uma atuação contextualizada, ou seja, de 

acordo com o cenário de inserção, valendo-se de ações que possam estar embasadas nos preceitos do 

SUS e visam a transformação social através de uma vinculação com a comunidade e da potencialização 

de um saber mais crítico em relação à própria profissão (CINTRA; BERNARDO, 2017). Neste sentido, os 

profissionais atuantes através das residências multiprofissionais apresentam-se com o intuito de inovar 

os serviços nos diferentes espaços em que estejam inseridos e garantir uma assistência integral aos 

pacientes usuários dos mesmos. O presente relato de experiência, diz respeito ao trabalho da Psicologia 

em uma das unidades básicas de saúde da cidade de Passo Fundo, com a qual a Residência 

Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer está vinculada.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer o qual é 

vinculado a Universidade de Passo Fundo (UPF), Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e Secretaria 

Municipal de Saúde de Passo Fundo (SMSPF), inicialmente contemplava somente as áreas profissionais 

de enfermagem, nutrição, fisioterapia e farmácia. Entretanto, a necessidade de ampliação e integração 

dos conhecimentos para uma melhor assistência ao paciente, fez com que no ano de 2019, na ênfase 

em Atenção ao Câncer, fossem inseridas ao programa, as áreas de fonoaudiologia, serviço social e 

psicologia. 

Experienciando o manejo do sofrimento psíquico nos diferentes níveis de complexidade do cuidado, 

para além do ambiente hospitalar, a atuação do psicólogo residente também se dá através da inserção 
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na atenção básica. Neste cenário, o trabalho deste profissional volta-se para as diferentes possibilidades 

de intervenções terapêuticas que possam auxiliar e beneficiar os indivíduos dentro de suas 

particularidades. Também, junto a equipe de saúde, sua prática visa amparar e suscitar o pensamento 

crítico acerca da assistência disponibilizada ao usuário. 

Nesta perspectiva, ao dar entrada no serviço, além do acolhimento em saúde mental recebidos pelos 

usuários e os atendimentos individuais, quando estes mostram-se necessários, têm-se buscado priorizar 

ações capazes de abranger um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Deste modo, os grupos de 

apoio terapêuticos têm se mostrado importantes dispositivos comunitários, haja vista que abrangem 

significativo número de pessoas e podem contar com o auxílio dos variados profissionais que trabalham 

na equipe da unidade básica de saúde. Também, o cuidado através de atividades de prevenção e 

promoção de saúde, ações em datas alusivas, em abordagens comunitárias ou visitas domiciliares junto 

à equipe multiprofissional se faz possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A psicologia em consonância com a residência multiprofissional engaja-se na construção de estratégias 

de cuidado e de modos de atuação profissional capazes de identificar as necessidades individuais e 

coletivas de saúde da população, propiciando assistência compatível às necessidades de cada usuário. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A BOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL OITOCENTISTA PELAS 

DESCRIÇÕES DOS VIAJANTES NATURALISTAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alessandra da Silva   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gerson Luís Trombetta  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho tem como objetivo analisar as descrições botânicas do Rio Grande do Sul oitocentista pelo 

olhar dos viajantes naturalista através de suas percepções sobre a natureza. Nesse estudo são 

analisados os relatos de Saint Hilaire (1779-1859) em sua Viagem ao Rio Grande do Sul entre os anos de 

1820 e 1821, onde o botânico francês relata peculiaridades da flora de variedades de espécies, traçando 

um comparativo com as contribuições de Aimé Bonpland (1773-1858) para a catalogação de espécies 

botânicas do Rio Grande do Sul. Para isso em uma abordagem inicial são apresentadas as trajetórias dos 

naturalistas, analisando suas contribuições par a produção científica da época. Posteriormente são 

analisada descrições de temas da natureza, buscando levantar questões estéticas e culturais que 

orientavam as percepções desses viajantes. Por fim são apontadas algumas contribuições desses relatos 

de viagens em pesquisas atuais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No desenvolvimento dessa pesquisa se da apartir da analise de relatos de viagem de dois botânicos 

naturalistas francêses: Saint Hilaire (1779-1859) e Aimé Bonpland (1773-1858) . Entre os anos de 1820 

e 1821 Saint-Hilaire percorreu o Rio Grande do Sul descrevendo peculiaridades da fauna e flora, 

aspectos geográficos a paisagens, plantas e suas utilidades, usos e costumes da população. Esses relatos 

foram organizados e publicados no livro Voyage à Rio Grande do Sul. Outra publicação analisada é uma 

serie de plantas que Saint Hilaire coletou e a catalogou de diversas regiões  brasileiras descritas na obra 

“Plantes Usuelles des Brasiliens” publicado em francês no ano de 1824, traduzido para português em 
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2013, o livro apresenta descrições botânicas detalhadas de setenta espécies de plantas, ressaltando sua 

localização e sua utilidade, tais descrições, apontam além do uso medicinal e alimentício, a possibilidade 

de uso econômico de várias plantas,algumas atribuídas ao Rio Grande do Sul. Aimé Bonpland deixa suas 

contribuições na botânica  do Rio Grande do Sul de maneira diferenciada. Atuando enquanto residente, 

suas descrições são frutos de várias viagens em um período mais extenso de tempo observando mais 

detalhadamente, principalmente plantas e suas utilidades, sendo responsável pela catalogação de 

diferentes espécies de erva-mate, araucárias e plantas medicinais. Alguns desses relatos fazem parte do 

seu Diário de viagem de São Borja, a Serra e a Porto Alegre, escritos entre 1849 e 1850, transcrito pela 

Dr. Alícia Lourteig publicado originalmente em Frances. Historiadores, biólogos, antropólogos e 

sociólogos tem analisado esses relatos de viagens, buscando fontes de conhecimento nessas ricas 

narrativas. Alguns temas são recorrentes, elementos relativos a natureza e descrições de paisagens, o 

que se percebe em comum entre os relatos são descrições minuciosas que nos permitem adentrar na 

riqueza dos detalhes. Não podemos desconsiderar os interesses europeus em estudos científicos, a 

catalogação de espécies e reconhecimento de suas potencialidades, era parte de um projeto para 

descobrir novas fontes de recursos econômicos.  Nos relatos de Saint Hilaire, se  evidência a influência 

européia no ideal de progresso, onde os aspéctos físicos da natureza são postos como empecilho a idéia 

de progresso, ressaltando que de  a natureza pode ser melhorada a serviço dos humanos. Devemos 

considerar que esses relatos são baseados em percepções de olhares estrangeiros/europeu, carregando 

consigo um universo cultural e ideológico de seus locais de origem. Saint-Hilaire demosntra  uma 

preocupação em estudar melhor o potencial de determinadas plantas, para isso usa algumas expressões 

como: “pede atenção dos brasileiros” ou “merece atenção dos homens instruídos e das artes”. Essa 

última nos leva a pensar também na importância da arte da ilustração botânica, auxiliando a ciência no 

registro e catalogação das espécies. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que explorar os aspectos descritivos de tais relatos, nos permite compreender, quais  

representações os viajantes buscam construir, a quem interessavam tais representações. Através deles 

viajamos para um passado próximo, onde é possível perceber questões ambientais que nos parecem 

tão atuais e já eram apontados pelos homens da ciência com olhares de preocupação, a forma como 

muitas espécies vinham sendo devastadas sem ao menos serem catalogadas. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMARAL, Marise Basso. Histórias de viagem e a produção cultural da natureza: a paisagem do Rio 

Grande do Sul segundo os viajantes estrangeiros do século XIX. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

BELL, Stepen. Aimé Bonplnand e a Avaliação  de Recursos em Santa Cruz.  Estudos Ibero-Americanos. 

PUCRS, v.Xxl, n.2, p. 63-79, dezembro, 19951992 

BRASIL, Assis. Figura na Sombra. -2ª Ed. Porto Alegre, RS: L&M, 2012. 
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HILAIRE, Saint. Plantas Usuais dos Brasileiros. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AULA NO MUSEU: ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO 

ÍNDIO E O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DE CASCA/RS   

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Nizzola Berton  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Gizele Zanoto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Museu Municipal Albino Busato, Casca/RS, foi aberto ao público no ano de 2018. Seu acervo conta 

com mais de 700 peças, de várias categorias e etnias. Uma parte muito significativa desse acervo são as 

peças arqueológicas remanescentes das escavações feitas no ano de 1978, por arqueólogos ligados a 

Universidade de Passo Fundo (UPF). À época foram pesquisadas casas subterrâneas que continham 

peças ligadas a cultura indígena com aproximadamente 2.000 anos. Pensando em difundir essa 

importante parte da história do município, elaborou-se um projeto de aula no Museu, que pudesse 

dialogar com os alunos da Educação Infantil da Escola Homero Lima, 1º a 5º ano, de maneira didática e 

significativa. Objetivou-se, a partir deste trabalho, que as crianças pudessem ter uma visão menos 

folclorizada da figura do indígena, e entendê-los como parte integrante e participativa da história do 

município, bem como buscou-se a abertura sobre o tema, bastante renegado pela "história oficial" do 

município. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Apresentada a proposta à direção escolar e professores, elaborou-se um cronograma de visitas que 

congregou 12 turmas com crianças de 6 a 12 anos de idade. As propostas de aula foram modificadas 

para cada turma, visto que a metodologia e linguagem foi adequada a cada idade. Pensamos 

didáticamente em trabalhar com fontes diversas, desde imagens, livros e principalmente as próprias 

fontes arqueológicas que serviram como "personificação" dessa realidade distante. Como resultados 

dessa proposta, as professoras relataram um maior interesse pela história indígena e a desmistificação 
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do indigena como uma figura folclorizada e do passado, ampliando a discussão sobre o tema. A 

discussão que se faz com este projeto é visa ressaltar a importância de inserir o tema dentro da sala de 

aula problematizando o conhecimento sobre o passado da região e sobre as decorrências no presente 

da ocupação, expulsão ou miscigenação da população indígena com outras etnias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Consideramos que esta proposta representa uma iniciativa de trabalhar a história indígena em sala de 

aula, congregando elementos da história local para problematizar aspectos da "História oficial" que 

desconsideram os elementos indígenas como constituintes da cultura e agentes no processo de 

transformação do ambiente em Casca/RS. Buscamos novas alternativas para trabalhar na semana 

dedicada ao indígena, cujo dia específico é 11 de abril  - as oficinas no Museu tiveram boa aceitação. 

 

REFERÊNCIAS: 

BEZERRA, Marcia. Arqueologia e Educação. In: BARRETO, Euder Arrais, et. Al. Patrimônio Cultural e 

Educação: artigos e resultados. Gráfica Talento: Goiânia, 2010. 

MARTINS, Dilamar Candida. Patrimônio arqueológico e educação patrimonial. In: BARRETO, Euder 

Arrais, et. Al. Patrimônio Cultural e Educação: artigos e resultados. Gráfica Talento: Goiânia, 2010. 

FUNARI, Pedro Paulo A. Arqueologia e Patrimônio. Habilis Editora: Erechim, 2007. 

CUSTÓDIO, Luiz Antônio Bolcato (texto e coordenação). Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. 

IPHAN: Porto Alegre, 2001. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

0
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUSEU 

MUNICIPAL ALBINO BUSATO - CASCA/RS: MODOS DE FAZER 

E VIVER 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Nizzola Berton  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Gizele Zanoto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A oficina "Modos de Fazer e Viver" foi parte da pesquisa-ação para o Trabalho de Conclusão de Curso 

em História intitulado: "Uma Proposta de Valorização do Patrimônio Cultural em Casca/RS" (2019). 

Utilizamo-nos do Espaço Cultural Museu Municipal Albino Busato, Casca/RS, como local de memória 

possibilitador da realização da Oficina. Como temática abordamos o patrimônio imaterial, 

presentificado através das falas de convidados, idosos da comunidade, que através de suas vivências 

vetorizadas com objetos presentes no Museu, puderam compartilhar com alunos do Ensino Médio do 

Município saberes e fazeres. O trabalho justificou-se devido a possibilidade de troca de experiências 

que o diálago entre as gerações possibilita. Objetivou-se fazer com que a experiência de visitar o Museu 

pudesse ser mais significativa, por meio desses diálagos que possibilitaram um olhar diferenciado para 

as peças que compõe o acervo, tornando-as objetos geradores de memórias.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 A oficina foi pensada de modo a fazer com que a visita ao Museu tivesse uma perspectiva agregadora 

para os alunos. A visita guiada apenas pela historiadora do Museu, apesar de contextualizar os objetos 

e problematizá-los,poderia tornar-se mais interessante se pessoas que fizeram uso desses objetos em 
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seu cotidiano relatassem suas experiências através da memória, elaborarando uma outra perspectiva 

para essa experiência de conhecer objetos do passado.  

Para tanto, foram convidados membros da comunidade casquense para relatem suas experiências, 

saberes e vivências aos estudantes em uma oficina voltada ao patrimônio imaterial, ou seja, os 

elementos não paupáveis que significam as identidades e memórias individuais e coletivas.  

O casal Laurinda e Antonio Nizzola, compartilharam através de suas memória saberes sobre a 

funcionalidade de objetos como "Máquina de moer milho", "Máquina de plantar milho", "Torcho", 

"Chiareto", "Scaiarol", entre outros, que fizeram parte do seu cotidiano na agricultura desde a infância 

até mais ou menos vinte anos atrás, quando a modernização da agricultura tomou conta e substituiu 

antigas máquinas de uso rural. Também compartilharam saberes, o fazer da "Dressa" e falas em Talian 

complementaram sua participação. Laurinda com 70 anos e Antonio com 72 puderam interagir com 

alunos de 15 a 18 anos nessa oficina. Lauro Finatto e Maura Dall'acqua, 55 e 60 anos, membros da ACCI, 

(Associação Casquense de Cultura Italiana), compartilharam suas experiências com os alunos de 

salvaguarda e difusão da cultura italiana através da associação que tem mais de 20 anos. Através de 

objetos como o mimeográfo, a máquina de escrever, as mobílias antigas e as memórias da infância, 

dialogaram sobre suas experiências na escola, em casa, em sociedade e fizeram um comparativo entre 

passado e presente. Assim, uma integração de gerações proporcionou a troca de experiências e o 

enriquecimento de saberes. 

Pudemos perceber com o témino da realização das oficinas, um interesse maior pelo tema por parte 

dos alunos, resultando em mais visitas para o Museu. Os convidados, por sua vez, puderam 

experimentar um sentimento de valorização de suas experiências passadas, podendo compartilhar com 

as novas gerações suas memórias tidas nessa oficina como elementos de patrimônio imaterial, contido 

na oralidade. Faz-se portanto, uma discussão sobre a importância da Educação Patrimonial  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Tendo em vista que o trabalho produziu experiências positivas para os alunos, estendemos durante o 

decorrer do ano a aplicação do mesmo para outras turmas de outras Escolas do Município. Entendemos 

que iniciativas que visam a valorização do patrimônio cultural local são importantes ferramentas para a 

construção cidadã dos alunos, pensando também na sensibilização da comunidade para a conservação 

desses bens culturais. 

 

REFERÊNCIAS: 

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia básico da 

Educação Patrimonial. Museu Imperial/ DEPROM – IPHAN – MINC, 1999. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. 
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PINHEIRO, Áurea; MOURA, Cássia; SOUZA, Márcia Costa da. Ensino. Patrimônio Cultural e Sociedade. In. 

História, Memória e Patrimônio. Rio Grande: Historiae, 2012. 

RODRIGUES, Luciano Lima. Conceito de Patrimônio Cultural: Do Conde de Galvéas à Constituição de 

1988. In: Clerton Martins (Org.). Patrimônio Cultural - Da Memória do Sentido do Lugar. São Paulo: Roca, 

2006, p. 01-16. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SOFRIMENTO PSÍQUICO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO 

CUIDADO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda de Castro Felten  

COAUTORES: Fernanda Busnello 

ORIENTADOR: Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O sofrimento psíquico é algo presente no cotidiano de todos nós, podendo ser articulado em seu viés 

criativo, a partir de formas saudáveis de elaboração e/ou em seu posicionamento patológico, 

ocasionando acometimentos severos na saúde mental (DEJOURS, 1992). Nesse aspecto, para 

possibilitar a construção de um espaço de diálogo sobre a dinâmica de trabalho e seus desdobramentos 

no cotidiano da equipe de enfermagem com pacientes oncológicos e o que acentuou no período da 

pandemia da COVID-19. 

Essa escrita construiu-se a partir da experiência de trabalho no Programa de Residência 

Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer, que proporcionou o contato com a equipe de 

enfermagem antes da pandemia e durante, possibilitando observar uma mudança no posicionamento 

desses trabalhadores, haja vista, o aumento dos sentimentos que são comuns ao momento, como o 

medo, ansiedade e tristeza. Desta forma, pensou-se a relevância do papel do Psicólogo para articular o 

espaço de ressignificação. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir do contexto de trabalho voltado aos pacientes oncológicos, percebem-se queixas e demandas 

na equipe em relação ao cuidado e suas particularidades, no que diz respeito à relação com o paciente, 

seus familiares/cuidadores e entre a equipe. 
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Sabemos que desde o diagnóstico de uma neoplasia surge um emaranhado de sentimentos, receios que 

ocasionam oscilações no humor e comportamento do paciente e sua rede socioafetiva. Dessa forma, é 

imprescindível compreender o modo que essas questões são entendidas e articuladas pela equipe e de 

que maneira produzem efeitos no sofrimento psíquico destes trabalhadores. 

Nesse aspecto percebeu-se que no momento da pandemia essas relações ficaram ainda mais delicadas, 

pois, o cenário atual produz maiores dificuldades nos vínculos de trabalho, levando em consideração as 

preocupações em relação a possíveis contaminações/adoecimentos, sobrecarga de trabalho e os 

próprios recursos psicológicos que cada sujeito possui para lidar com uma mudança abrupta de rotina. 

Em decorrência desses fatos observados, iniciou-se um estudo inicialmente bibliográfico, através de um 

percurso pela literatura sobre a temática do sofrimento a partir de livros, artigos, manuais e dissertação 

de mestrado possibilitando um encontro com o que está sendo produzido sobre a temática. 

Nesse aspecto, pensou-se em articular formas de compreensão em relação ao trabalho e o sofrimento 

psíquico. Para a realizar a intervenção foi necessário colher informações sobre o processo de trabalho 

e sua dinâmica, através de diálogo constante com a equipe e observação no campo de trabalho, 

possibilitando assim, a construção de uma base para a compreensão do que os funcionários articulam 

sobre o seu local de trabalho em relação ao sofrimento criativo ou patológico. (DEJOURS, 1992). 

Sabemos que o trabalho ocupa um espaço de suma importância em nossas vidas, nos concedendo um 

lugar simbólico, social, cultural e econômico. Rossi (2016) fala sobre o trabalho como organizador da 

nossa saúde, sendo atrelado ao bem estar e/ou desprazer. Entretanto, sabe-se que cada pessoa possui 

uma forma singular de lidar e expressar o seu sofrimento. O que significa que reconhecimento e 

articulação de diferentes maneiras de sofrer, que dizem sobre a posição subjetiva, que cada pessoa 

possui diante das suas relações de uma maneira geral. 

Portanto, para que realmente haja um cuidado mútuo, cabe a nós profissionais da saúde permitirmos 

ser cuidados e nos cuidarmos, e isso é possibilitado por discussões e uma busca pelo reconhecimento 

particular de cada um sobre suas questões subjetivas, entendendo que essas dizem muito sobre nossas 

escolhas, realizações e limitações. (FIGUEIREDO, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao construir um espaço de fala com a equipe de enfermagem, define-se o papel do Psicólogo na equipe, 

articulando as emoções vividas no contexto atual. Ao possibilitar que cada profissional compreenda e 

tenha consciência do lugar que ocupa, e quais são suas funções e delimitações, pode-se dar lugar à 

circulação da palavra, reconhecendo o sofrimento psíquico e os possíveis caminhos de 

elaboração.      

 

REFERÊNCIAS: 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5 ed. Trad. Ana Isabel 

Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. São Paulo: Cortez – Oboré, 1992. 

FIGUEIRO, L. C. A metapsicologia do cuidado. In:______. As diversas faces do cuidar: novos ensaios de 

psicanálise contemporânea. São Paulo: Escuta, ed. 2, 2012. 
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ROSSI, V. A saúde no trabalho – foco na prevenção da saúde mental. In: MORADEI, I (org). Psicologia do 

Trabalho e Organizacional – Cadernos Temáticos CRP-SP, n. 20, http://crpsp.org/fotos/pdf-2016-08-04-

18-42-36.pdf>. Acesso em 20ago2019.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A CONSTITUIÇÃO HISÓRICA DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO E SUA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Cabral Leite  

COAUTORES: Altair Alberto Fávero 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente ensaio dedica-se a investigar o papel desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico nas 

escolas de educação básica, as problemáticas que constituem sua prática e os desafios pertinentes de 

seu fazer pedagógico, tendo vista, os avanços e conquista deste profissional no espaço escolar e seu 

importante trabalho de desenvolver a formação pedagógica dos professores. O Coordenador 

Pedagógico atua como um dos pilares centrais do desenvolvimento da escola e por isso seu papel é vital 

na constituição das relações e organizações escolarares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória, bibliográfica e documental. Tem por escopo analisar as diferentes correntes pedagógicas 

que abordam o trabalho do Coordenador Pedagógico, de que forma caracterizam as interfaces das 

relações de poder, como seu papel aparece na legislação, na história da educação e nas concepções de 

gestão escolar.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na década de 1980, com o fim da ditadura militar e a promulgação da Constituição Federal (1988), o 

Brasil passou por um longo processo de redemocratização. Nesse cenário, a escola passou por 

importantes  alterações em seu sistema organizacional e de ensino. O supervisor educacional, por 

exemplo, antes visto como agente responsável por fiscalizar os processos escolares, passou a ser um 

profissional que dá apoio, suporte e acompanhamento pedagógico ao professor. Embora continua 

possuindo um conhecimento técnico perante os demais integrantes da escola, sua ação deixa de ser 
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estritamente tecnicista e passa a ter outras características. Nessa nova perspectiva de sua função, 

também recebe outra nomenclatura, e passa a ser chamado de Coordenador Pedagógico. 

Nesse sentido, emerge a pergunta sobre quem é o Coordenador Pedagógico e como pode atuar nas 

escolas de educação básica? Antes de se tornar Coordenador, existe na figura desse sujeito um 

educador, que deve atuar para além do apagar de incêndios do cotidiano escolar. Para compreender a 

especificidade desta função, nos amparamos em diversas bibliografias e também no artigo 64 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), que qualifica a função do coordenador pedagógico 

e estabelece como requisito mínimo para o desenvolvimento das atividades possuir formação em curso 

de Pedagogia ou Especialização Latu Sensu.  

O Coordenador busca estabelecer sua identidade profissional, pautado nas necessidades e urgências da 

escola e pelo viés pedagógico. Assume uma postura pedagógica colaborativa as práticas docentes, nesta 

nova concepção do trabalho, o Coordenador possui caráter dinamizador dos diversos processos: 

fortalece a atuação dos professores, identifica possíveis lacunas do processo pedagógico e viabiliza ao 

professor espaços formativos dentro da escola.   

Vivemos tempos de profundas incertezas e inseguranças, o papel do educador é constantemente visto 

como perigoso aos ideais dos líderes modernos, uma vez que este profissional é responsável por 

desenvolver o pensar crítico-reflexivo. Desta forma, se faz necessário o fortalecimento dos educadores 

frente a esses  e outros desafios encontrados na escola, e é nesse sentido que o coordenador 

pedagógico pode atuar fortalecendo o grupo de professores desburocratizando o fazer pedagógico e 

possibilitando tempo para investigar suas práticas e ações formativas. 

A frente do corpo docente, o coordenador pedagógico, é responsável por possibilitar aos educadores a 

formação continuada e garantir a qualidade do ensino aos estudantes. Neste contexto, o Coordenador 

Pedagógico deve atuar como um mediador das práticas formativas, é ele o responsável por pensar e 

desenvolver a formação continuada entre os pares, entrelaçando o educar e suas atividades, 

contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos, e auxiliando os professores na melhoria 

de suas práticas pedagógicas e metodológicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O coordenador pedagógico é um agente de grandes responsabilidades e potencialidades dentro do 

espaço escolar.  É ele o responsável por mediar às mais variadas e complexas demandas educativas que 

fazem parte do cotidiano escolar. O coordenador pedagógico, assim como os professores, também 

necessita estar em constante atualização e formação para realizar os enfrentamentos necessários para 

a condução dos processos pedagógicos, bem como dar conta de todo processo educativo que a escola 

necessita.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988. Brasília, 1988.  

BRASIL. Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. Dispõe sobre a organização do ensino secundário, 

1931. 
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BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina. Educar o educador: reflexões sobre a formação docente. 

Campinas: Mercado das Letras, 2010.  

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Supervisão Educacional: novas exigências, novos conceitos, novos 

significados. In: RANGEL, Mary (Org.). Supervisão Pedagógica: princípios e práticas. 4. ed. Campinas, São 

Paulo: Papirus, 2004.      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

1
0

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROBLEMATIZANDO A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR (BNCC): AVANÇOS E RETROCESSOS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Cabral Leite  

COAUTORES: Caroline Simon; Altair Alberto Fávero 

ORIENTADOR: Dr. Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil aprovou em 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conforme ressaltam Fávero, 

Centenaro e Santos (2020, p.11), a BNCC constitui-se num documento que produzirá mudanças no atual 

cenário da educação brasileira e que irá interferir nos rumos da organização curricular da educação 

básica de todo o Brasil, bem como na definição das políticas públicas para os próximos anos. O presente 

estudo tem por escopo problematizar e contextualizar a implantação da BNCC no sistema educacional 

brasileiro, indicando os possíveis avanços e retrocessos. Trata-se de um estudo exploratório quanto aos 

objetivos e bibliográfico/documental quanto aos procedimentos.  Como referencial  será utilizada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a Base Nacional Comum Curricular (2017), e autores 

como Freire (1985, 2001b,2005), Nóvoa (2000) e Souza (2006, 2015, 2019) e Fávero, Centenaro e Santos 

(2020).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A BNCC é referida e prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996, na 

Constituição Federal, de 1988 e no Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014. Mas, curiosamente, 

embora previsto o documento, foi somente no ano de 2015 que iniciou-se o seu processo de escrita. O 

discurso inicial para instituir a BNCC, dá conta de diminuir as desigualdades no sistema de ensino, 

estabelecendo um currículo com bases iguais em todas as escolas, ao ponto de que tudo aquilo é 

ensinado em uma escola de periferia no Mato Grosso, também será ensinado em uma escola elitizada 

do Rio de Janeiro. Mas, será que um documento tem de fato o poder de modificar a realidade do ensino 

de todo um país apenas por normatizar esse processo? 
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As discussões, reflexões e o processo de elaboração e construção da Base Nacional Comum Curricular 

foram iniciadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) que orientado pela Portaria CNE/CP nº 

11/2014, estabeleceu a formação de uma Comissão Bicameral, que em seu processo deveria atentar as 

estratégias 2.1 e 2.2 da Meta 2 e as estratégias 3.2 e 3.3 da Meta 3 previstas no Plano Nacional de 

Educação 2014 - 2024. Após a realização de estudos e discussões, em 16 de setembro de 2015 a 1ª 

versão da BNCC foi disponibilizada pela comissão. 

A iniciativa de unificar esse processo pode inicialmente trazer uma visão de justiça social, uma vez que 

o discurso proclama condições iguais de ensino. Porém, nosso sistema não precisa de condições iguais 

de ensino, ele necessita de condições diferentes que atentem as individualidades de cada um. Nas 

palavras de Jessé Souza (2015, p.13), “utilizar o conhecimento como arma de combate, para rearmar o 

cidadão que foi destituído das precondições para entender seu cotidiano e as lutas sociais, nas quais se 

encontra inserido sem o saber, para torná-lo sujeito de seu destino”.  

Um olhar atento sobre a BNCC é possível perceber que se trata de uma política de centralização 

curricular, alicerçada nas avaliações em larga escala e balizadora dos programas governamentais de 

distribuição de livros didáticos. Um olhar crítico possibilita refletir sobre seus avanços e seus 

retrocessos, mostrando que há um longo caminho a ser percorrido para que a escola não se transforme 

numa mera executora da BNCC.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sem dúvida, a BNCC representa uma indução de currículo e sua reprodução no contexto escolar vai além 

da mera aplicação de um referencial curricular oficial nas salas de aula. Não seria possível construir uma 

educação democrática, como tantas vezes expressou nosso patrono da educação Paulo Freire, sem 

passar pelo processo permanente de indagação, questionamento e inquietude. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PATRIMÔNIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA: POSSIBILIDADES DE 

PESQUISA NO ESPAÇO CEMITERIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Carolina Lorenzet Galvan.  

COAUTORES: -. 

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Jacqueline Ahlert. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

No Brasil, em conformidade com a expansão do discurso higienista e do projeto cemiterial crescente na 

Europa no século XIX, os mortos “saem” das Igrejas para os cemitérios murados. Os cemitérios que 

surgem nesse período reforçam a individualização do ser humano, a preservação de sua memória, seu 

pertencimento a determinada classe social, entre outros aspectos. Pode-se afirmar, então, que a 

representação da morte e do morto assume importante função na sociedade em que se insere. Ao 

compreender os cemitérios no âmbito histórico e patrimonial, ressalta-se que “a conservação da 

memória dos mortos é um dos fatores de identidade e de coesão das famílias, das tribos e das 

comunidades” (BELLOMO, 2008, pg. 13), sendo necessário que essa memória encontre seu espaço. Para 

isso, o estudo do espaço cemiterial é fundamental, sendo objetivo desta comunicação apresentar 

possibilidades de pesquisa nestes espaços e contribuir com o debate, tanto histórico quanto 

patrimonial. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trabalhar com preservação patrimonial cemiterial envolve, antes de mais nada, ter a noção de que a 

permanência de determinados monumentos é incerta, uma vez que estes estão suscetíveis a destruição 

por alguns motivos: a modernização e ampliação dos centros, que dificulta a manutenção de um 

monumento e a dificuldade de compreensão do espaço cemiterial enquanto espaço também de 

patrimônio. Nesse mesmo sentido, o desconhecimento de o que é um monumento e por que preserva-
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se o patrimônio também os coloca em risco, sendo importante salientar que os cemitérios só foram 

relacionados ao Patrimônio Histórico Nacional em 1970 (BORGES, 2002). 

Os cemitérios, enquanto espaços portadores de discursos sobre os indivíduos e sobre a sociedade, 

passam a integrar o rol de definição de patrimônio de uma cidade. A organização espacial e os 

monumentos encontrados no local de enterro demonstram o mito da morte igualitária, sendo possível 

observar nos cemitérios o reflexo de distinção social dos vivos. Desse modo, ao estudar uma sociedade 

específica, é importante estudar como se morre e quais os discursos desta sobre seus mortos. Estes 

lugares são produtos da experiência humana, fundamentais para a construção de laços sociais. 

Considerando que as identidades na pós-modernidade são formadas e transformadas “continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam” (HALL, 2006, p. 13), é importante ressaltar que estes processos não ocorrem biologicamente, 

ou seja, as memórias que trabalham na identificação de alguém são fragmentadas, escolhidas para um 

propósito. Joël Candau afirma que "a elaboração do patrimônio segue o movimento das memórias e 

acompanha a construção das identidades" (2012, p. 163). 

Uma das formas de valorização da memória e da história presentes nos cemitérios é a pesquisa e 

divulgação destes espaços enquanto importantes para as cidades e sociedades. Algumas temáticas 

possíveis de investigação, além de especificamente a preservação patrimonial, são os estudos de 

identificação social - buscando compreender como se constrói a identidade de uma comunidade e, 

inclusive, sendo possível inserir este estudo na lógica imigrante -, demográficos/urbanos - por exemplo, 

densidade demográfica e ocupação do espaço de uma cidade -, no âmbito artístico, estético e 

arquitetônico - analisando as construções tumulares e o conjunto simbólico e a estatuária que se 

encontram em diversos cemitérios -, no campo da cultura material e arqueologia, entre tantas outras 

possibilidades, as quais vêm sendo exploradas por diversos pesquisadores nas últimas décadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os lugares encarregados de preservar as memórias de uma sociedade carregam em si toda uma gama 

de significados e vivências, as quais são valorizadas e consagradas por meio do estudo do patrimônio 

cultural. Nota-se que a gama de sociabilidades das sociedades dos vivos transpõem-se às relações 

funerárias, cabendo aos pesquisadores a função de questionar e investigar estes espaços de 

conhecimento. 

 

REFERÊNCIAS: 
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BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil (1890-1930): ofício de marmoristas italianos em Ribeirão 

Preto. Belo Horizonte: C/Arte, 2002. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

1
4
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARTES, HUMANIDADES E FILOSOFIA COMO PROMOTORAS 

DA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA: DIALOGANDO COM 

NUSSBAUM E DEWEY. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Pinheiro  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Altair Alberto Favero. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - PPGEDU (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Trata-se de estudo bibliográfico de cunho analítico-reflexivo sobre a obra de Martha Craven Nussbaum 

intitulada: Sem fins lucrativos: por que as democracias precisam das humanidades (2015) e no texto de 

Dewey: Democracia criativa: a tarefa diante de nós (1939). Dialoga-se aqui a partir da seguinte questão 

orientadora: Como as artes, as humanidades e a filosofia podem ser promotoras de uma Educação 

Democrática? Como Nussbaum e Dewey entrelaçam a democrática à educação? Pretende-se 

transcorrer de forma breve e sucinta sobre está analise embasada na obra de Nussbaum (2015) e Dewey 

(1939), problematizando as questões apresentadas com situações recorrentes na atual conjuntura 

educacional, desta forma justificando a importância de um olhar para a educação na perspectiva da 

formação humana, compreendendo a escola como um espaço de formação democrática.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A educação democrática não se constroi da noite para o dia, de mesma forma a compreensão deste 

conceito, menos ainda no que se refere a sua vivência. A democracia que hoje temos é advinda de lutas 

realizadas por diversas mãos. A democracia constitui-se para além de uma forma de vida como Dewey 

(1939) já postulava, ela vai além do entendimento do conceito em si, vocifera sim, em viver este 

processo por meio de várias situações de ensino e aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento 

do que Nussbaum (2015) chama de capacidade criativa, a qual é conquistada por meio do exercício da 
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imaginação e para isso, a autora aponta o ensino mediado pelas artes, pelas humanidades (literatura, 

ciências humanas), e pela filosofia, como promotores das possibilidades de vivências democráticas na 

escola. Segundo Nussbaum (2015) o "propósito de levar o aluno a pensar criticamente, o que implica 

criar um ambiente de aprendizado no qual os conteúdos específicos das matérias nunca valem mais do 

que a criação de posturas favoráveis a autocrítica e à independência intelectual." Ainda de acordo com 

Nussbaum (2015) um modelo de educação que priorize o desenvolvimento econômico é difícil de existir 

em democracias sólidas, pois os princípios democráticos são embasados no respeito a cada pessoa, na 

empatia desenvolvida pelo raciocínio posicional, com o qual conseguimos vislumbrar o mundo do ponto 

de vista de outro ser humano, mas não somente este, é necessário que o raciocínio crítico seja 

desenvolvido, bem como a compreensão de que sendo responsáveis pelas ideias e pensamentos, 

também se é responsável pelas ações, ou não ações realizadas. Para Dewey (1939, p. 5) "A democracia 

é um modo de vida pessoal conduzido não apenas pela fé na natureza humana em geral, mas pela fé na 

capacidade dos seres humanos de julgamento e ação inteligentes, caso condições apropriadas sejam 

dadas." e essas condições apropriadas perpassam pela educação embasadas nas artes, humanidades e 

filosofia que promovem não apenas o despertar de sentimentos humanos, mas várias capacidades 

apontadas por Nussbaum (2015) como: capacidade criadora, emocional, imaginativa, intuitiva, 

argumentativa, investigativa, coletiva, de incompletude, de cidadania global, o que aprimora a 

autonomia consciente e responsável, desalienante dos sujeitos que se compreendem na sua condição 

de humanos. A cidadania global também era apresentada po Dewey, Nussbaum elenca isso (2015, p.85) 

"Dewey também almejava que a educação estivesse voltada para cidadania global desde o momento 

em que a criança entrava na escola. Ele enfatiza que o ensino de história e de geografia deveria estimular 

uma comparação adequada com os problemas práticos do presente." os autores vão além indicando 

vários aspectos que envolvem as ciências humanas e criticam muito o ensino voltado a repetição e a 

técnica em si, que em nada contribuem para que o aluno desenvolva pensamento crítico, no qual ele 

não apenas saiba pesquisar, mas saiba perguntar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Uma educação como modo de vida democrático só ocorre quando os sujeitos desenvolvem-se por meio 

da aprendizagem democrática, mas não sobre o conceito, sim no que se refere as vivências 

democráticas e conforme Nussbaum (2015) certamente as artes, humanidades e filosofia são 

promotoras desta educação que desenvolve o ser humano para uma cidadania global e consciente, o 

arrefecimento destas àreas na educação acarretaria um ensino voltado a conceitos e técnicas, e não faz 

nenhum bem as democracias.  

 

REFERÊNCIAS: 

NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades? Trad. 
Fernando Santos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA: O 

DESVELAR DE DESIGUALDADES  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Pinheiro. 

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-PPGEDU (UPF.). 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho trata-se de relato de experiência vivenciada nos meses de abril a julho, de 2020, período 

de Pandemia da COVID-19, referente aos aspectos da formação de professores do estado do Rio Grande 

do Sul: para as aulas remotas, uso do Google Sala de aula (Classroom), e a proposta de implantação do 

Ensino Híbrido. Analisou-se a experiência formativa de professores e coordenadores pedagógicos de 

uma escola da região do Alto da Serra do Botucaraí (na qual também atuo), frente a proposta para o 

ensino durante a Pandemia. Problematizaram-se os aspectos suscitados com o desvelar de 

desigualdades como: a dificuldade de acesso à internet, uso das ferramentas tecnológicas para 

implantação do Classroom, a dificuldade de manejo das mídias e tecnologias. Confrontando com as falas 

de professores de diversas escolas do estado, através de análises dos comentários no chat da live de 

formação da Secretaria de Educação do RS (Seduc), vislumbrando divergências de opiniões, angústias e 

incertezas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo embasou-se em dados empíricos como: depoimentos, relato de professores e 

coordenadores pedagógicos. Buscou-se por meio de pesquisa bibliográfica e midiática, inteirar-se sobre 

a temática, estabelecendo um diálogo mais aproximado, verificando nas falas dos docentes pormenores 

deste processo de formação em tempos de Pandemia e refletindo sobre as desigualdades educacionais 

desveladas. Não obstante, a formação docente proposta em meio a Pandemia possibilitou vislumbrar o 

que já era sabido, mas que se intensificou na atual conjuntura. A formação docente constitui-se um 
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desafio, conforme Saviani (2011) "a precariedade das políticas formativas, cujas sucessivas mudanças 

não lograram estabelecer um padrão minimamente consistente de preparação docente para fazer face 

aos problemas enfrentados pela educação no país." que se mostraram clarevidentes neste período, no 

qual professores pedem auxílio. Diversamente do que se convencionava com relação aos nascidos na 

geração Z, conforme Bauman (2018, p.16),"entre 1980 e 2000 - a gênese daqueles que nasceram nos 

atuais tempos líquidos", também precisam de auxílio neste momento, pois direcionar o uso das mídias 

e tecnologias para  aprendizagem não é tarefa fácil. O que é transparecido atualmente, por meio das 

dificuldades apresentadas pelos alunos/as.  Aprender não é tarefa que se constitui da noite para o dia, 

mas sim deve fazer parte de uma Educação para as Mídias, na qual o acesso a internet é apenas uma 

parte deste processo, consoante Pinheiro e Pinheiro (2018, p.7), destinando o "uso destes recursos  

midiáticos  para  construção  de  conceitos  e  não  apenas aglutinação de fatos, ou informações." A 

maratona de formação docente do RS iniciou-se em abril, através de curso ofertado pela SEDUC, em 

primacia várias dificuldades de acesso devido a demanda. Concomitante a isso, os coordenadores da 

escola analisada organizavam grupos pelo Whatsapp (por turmas), para envio de atividades aos 

alunos/as. Verificando, assim que nem todos possuíam aparelhos compatíveis aos aplicativos 

necessários, inclusive o Whatsapp, percebendo que os discentes não conseguiam encaminhar e-mails, 

e que não tinham disponibilidade de acesso a internet. A implantação do Classroom iniciou em junho 

de forma aligeirada, desconsiderando todas as desigualdades de acesso de alunos e professores. As 

solicitações urgentes e informações vindas de forma vertical, acabaram por sobrecarregar professores 

e coordenadores. A parceria estabelecida com empresa de assessoria digital possibilitou ao final de julho 

o início de uma formação em massa via lives e Classroom, intitulada: Letramento Digital. Ao analisar as 

falas no chat da formação pelo canal do YouTube, percebe-se que grande parte dos docentes solicitam 

ajuda nos aspectos da base formativa para uso das mídias, ou seja, não se pode começar uma casa pelo 

telhado, mas sim pela sua base. Sendo assim, para muitos professores o assistir em massa as lives não 

acarretará aprendizado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A formação docente em tempos de Pandemia mostrou que as políticas públicas formativas, quando 

existem, não partem das problemáticas educacionais. Os professores carecem de formação continuada 

e contínua, pois a proposta formativa da Seduc é supressora no sentido de que desconsidera os muitos 

docentes sem o conhecimento básico do uso das mídias e tecnologias, bem como as condições 

financeiras e sobrecarga de trabalho dos docentes do RS. Investimento em formação é qualificação da 

Educação Pública. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A APRENDIZAGEM DA ESCRITA DO PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ADICIONAL POR SURDOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andréia Mendiola Marcon.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Rosimar Esquinsani e Dra. Adriana Dickel . 

UNIVERSIDADE: Doutorado em Educação - Universidade de Passo Fundo/RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste estudo, voltamos nossa atenção para a aprendizagem da escrita da Língua Portuguesa por surdos, 

a partir da perspectiva de Educação Bilíngue. Skliar (2009), destaca que ao se pensar no surdo bilíngue, 

torna-se essencial refletir a Libras como a língua de instrução nas práticas de interação social do surdo, 

considerando que é por meio desse instrumento linguístico (visual/gestual) que ele constrói uma rede 

de sentidos em sua mente, a qual posteriormente dialogará com a linguagem escrita da Língua 

Portuguesa. Neste sentido será desenvolvido estudo investigativo norteado pelo seguinte 

questionamento: Como ocorre a elaboração conceitual do surdo no processo de aprendizagem da 

escrita da Língua Portuguesa como língua adicional, tendo em vista a adição na primeira língua, a Libras?  

O objetivo do estudo será investigar quais caminhos o surdo percorre para a aprendizagem e a 

compressão da escrita do português como língua adicional a partir de um ambiente bilíngue e 

interacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O debate acerca do ensino da língua portuguesa, na modalidade escrita, para surdos tem sido 

recorrente no âmbito educacional. Isso se justifica pelo fato de o surdo caracterizar-se como sujeito de 

uma cultura e de uma língua diferente. Nesse cenário, é importante considerar como essencial a 

prerrogativa de que a aquisição da Libras precisa ser garantida ao surdo, o que se mostra condição para 

que ele possa imergir nas práticas discursivas e constitutivas da interação social dessa língua, as quais 

carregam sentidos e percepções de mundo que se diferem da cultura dos ouvintes. Nesse sentido, para 
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compreender o modo pelo qual a escrita do português é apropriado por surdos na (sala de aula), 

destaca-se a necessidade de compreender o percurso pelo qual o surdo, fluente na Libras, realiza para 

perceber a função dessa língua em sua vida cotidiana, uma vez que ele está constantemente em contato 

direto com gêneros textuais/discursivos.  

               Desse modo, o estudo caracteriza-se como natureza aplicada, com abordagem qualitativa. O 

estudo bibliográfico que antecede a pesquisa empírica tem como principais referências os estudos da 

teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky (1998). Pois, possivelmente essa teoria pode ajudar na 

compreensão do processo de aprendizagem pelo sujeito a partir da interação social mediada pela ação 

e pela língua. Por outro lado, considera-se essencial apresentar o que aqui é compreendido como 

Língua, baseado na concepção backhtiniana. A escolha por Bakhtin (1999) para tratar da concepção de 

língua, justifica-se pelo fato desse teórico perceber a língua não somente como um conjunto de regras 

e normas estabelecidas, e sim como um instrumento do pensamento em constante processo de 

interação mediado pelo diálogo. Isto pode possibilitar uma compreensão de língua como um 

instrumento de acolhimento, a qual pode adicionar novos elementos discursivos e que também 

considera o sistema conceitual e linguístico já posto na memória do sujeito. Por esse viés, Luffa (2014), 

destaca, então, a definição do que é a Língua Adicional, já que essa concepção pode ajudar o surdo na 

compreensão do porque é necessário ele aprender a escrita do português, não como língua estrangeira 

ou segunda língua e sim como língua que está em seu convívio diário. Desse modo, acredita-se que a 

relação estabelecida entre essas duas teorias que visam a interação social, podem orientar para uma 

nova postura pedagógica enquanto nos orientam para uma concepção de língua e o seu lugar na 

construção de sentidos. . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa empírica será realizada por meio da triangulação dos dados: questionário, oficina, 

observação e grupo focal. Assim, espera-se que os resultados desta pesquisa sejam reflexivos e 

propositivos mediante a necessidade existente no campo da educação de surdos, especialmente no que 

se refere à aprendizagem do Português escrito. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1999. 

GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. São 

Paulo: Plexus, 1997. 

LEFFA, Vilson J.; IRALA, Valesca Brasil. O ensino de outra(s) língua(s) na contemporaneidade: questões 

conceituais e metodológicas. In: ______. (Orgs.). Uma espiadinha na sala de aula: ensinando línguas 

adicionais no Brasil. Pelotas: Educat, 2014.  

SKLIAR. Carlos. Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre. Ed. Mediação. 2v. 2009.  
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VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. 2. ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São 

Paulo: Editora Martins Fontes, 1998. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A REPRESENTAÇÃO, A IDENTIDADE E O PATRIMÔNIO 

CULTURAL DOS (I)MIGRANTES POLONESES NA REGIÃO DAS 

MISSÕES/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andressa Domanski   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Jacqueline Ahlert 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem como tema a representação, a identidade e o patrimônio cultural dos 

(i)migrantes poloneses na região das Missões/RS, em especial no município de Guarani das Missões. 

Essa reflexão almeja desenvolver o embasamento teórico para a investigação que será realizada no 

referido município e tem por objetivo compreender a representação e a cultura material polonesa no 

contexto regional missioneiro. A investigação insere-se no desenvolvimento da pesquisa de Doutorado 

em História, que está em andamento, tendo como problemática principal a construção identitária na 

lógica regional supracitada. O município de Guarani das Missões, localizado na região Noroeste do Rio 

Grande do Sul, é conhecido por ter uma comunidade numerosa de descendentes poloneses e por isso 

mantém manifestações culturais predominantemente dessa etnia.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O município de Guarani das Missões, desde sua formação como uma colônia pertencente ao município 

de São Luiz Gonzaga, recebeu imigrantes suecos, russos, austríacos, alemães, italianos, poloneses, entre 

outros. No entanto, com o passar das décadas, os descendentes poloneses passaram a corresponder 

pelo maior número, evidenciando, assim, suas origens culturais, tradições e religiosidade. A 

denominação do município faz referências aos grupos nativos que viveram e ainda vivem na região. A 

localidade emancipou-se em 1959 e, desde então, desenvolveu-se influenciada por muitos aspectos da 
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cultura polonesa, a partir de manifestações culturais com a fundação de associações, promoção de 

festas e exaltação da religiosidade, muito significativas e células identificadoras de Guarani das Missões 

na região.  Esta pesquisa será realizada, em um primeiro momento, com o embasamento teórico sobre 

representações (CHARTIER, 1992, 2002), identidade (CANDAU, 2011) e patrimônio cultural (FUNARI, 

2008) (FUNARI; PELEGRINI, 2009). Nessa etapa também será explorada a história do município desde o 

princípio do povoamento da localidade, desenvolvimento como colônia, emancipação e primeiros 

tempos como municipalidade. Num segundo momento, será feita a pesquisa sobre as manifestações 

culturais e a cultura material existente como indicio da dinamica social ali presente, destacada pela 

comunidade na atualidade. E, por último, o desenvolvimento de reflexões sobre como a comunidade se 

insere, se identifica no contexto regional tão conhecido pelas antigas reduções jesuíticas do século XVI.  

A metodologia adotada será com base em estudos bibliográficos e fontes primárias oriundas de acervos 

públicos e privados de cultura material, fotografias, registros paroquiais, entre outros documentos . Os 

resultados almejados estão relacionados à compreensão de como esse município localizado na região 

noroeste do Rio Grande do Sul entende sua identidade e como se encaixa no contexto regional 

missioneiro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como o presente trabalho está em sua etapa inicial, não resultando em considerações que o concluam, 

acreditamos que é importante ressaltar a relevância do estudo desse fenômeno histórico, assim como, 

por ser uma pesquisa em uma região vista nas últimas décadas como tão diversa como as Missões/RS, 

que propicia uma variedade de reflexões sobre sua história, sua cultura e outros aspectos.  

 

REFERÊNCIAS: 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: Estudos Avançados 11(5) 1991. 

____. A História Cultural: entre práticas e representações. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Difel, 2002 

CANDAU, Jöel. Memória e Identidade. São Paulo: Contexto, 2011.  

FUNARI, Pedro Paulo. Fontes Arqueológicas: Os historiadores e a cultura material. In: Fontes Históricas. 

São Paulo: Editora Contexto, 2008.  

FUNARI, Pedro P.; PELEGRINI, Sandra C. A. Patrimônio Histórico e Cultural. Coleção Passo a Passo, nº 66. 

Editora ZAHAR, 2ª ed. São Paulo: 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PARECER DESCRITIVO COMO EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Anelise Auler Hartmann  

COAUTORES: Flávia Eloisa Caimi 

ORIENTADOR: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O parecer descritivo é um documento escolar que registra a trajetória de construção do conhecimento 

pelos alunos da educação infantil. A produção de um relato consistente requer que o professor tenha 

convicção da importância dos fatos explanados, além de conhecimento pedagógico e acadêmico sobre 

os diversos aspectos do desenvolvimento infantil, de modo a evidenciar o ritmo e construção individual 

de cada criança.  

A LDBEN destaca que a avaliação na educação infantil deve ser feita “mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento da criança.” Ela deve ser "decorrente dos registros do professor, das 

observações, da reflexão posterior, do planejamento proposto e das experiências vivenciadas" 

(PROENÇA, 2018, p. 53), sendo estas práticas imprescindíveis para o professor que “acompanha, analisa 

e interpreta a realidade das crianças, as idas e vindas de seu processo de descoberta, compreendendo 

as suas realizações e conferindo-lhes sentido e significado.” (MOREIRA e MELLO, 2017, p. 26)  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A educação infantil tem por princípio o desenvolvimento integral do aluno, articulando os aspectos 

lúdicos e educacionais, e oportunizando que as aprendizagens advenham das interações e das 

brincadeiras. A avaliação na educação infantil é expressa através da construção de pareceres descritivos. 

Todo o processo precisa ser permeado por descobertas e pesquisas, assegurando que os alunos 

pequenos sejam incentivados a expor suas opiniões através de seminários, que haja descoberta e 
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encantamento pela e no espaço da escola. Isso tudo já daria para o professor atento à sua turma muitos 

e excelentes subsídios de avaliação. 

Com a observação, o professor tem a oportunidade de conhecer cada criança, as reações, os hábitos 

alimentares e diversos outros aspectos da convivência escolar. Por isso é que ela é grande aliada para a 

avaliação, haja vista que colabora com a compreensão da forma como as crianças se expressam. 

Quando há fundamentação suficiente para a escrita do parecer descritivo, os registros não parecem 

iguais em comparação à turma e confere um status de sabedoria ao professor. Para a escrita de um bom 

parecer descritivo considera-se importante: 1) conhecer a criança e sua realidade: particularidades de 

cada criança e do lugar do qual ela vem (ambiente social e familiar, realidade cultural em que está 

inserida); 2) perceber a socialização e interação da criança com os colegas: é importante a família ter 

conhecimento de como seu filho interage com os demais e como reage no grupo; 3) conhecer o plano 

curricular: o que se quer com a turma, quais objetivos foram traçados, elencando cada um dos cinco 

campos de experiência; 4) ter conhecimento e clareza do que se quer atingir: estudo é fundamental, 

quando o professor sabe o que quer e consegue versar sobre isso, há um respaldo por parte dos pais 

em relação ao trabalho docente; 5) utilizar uma linguagem clara: é preciso que os leitores deste parecer 

consigam realizar a leitura do mesmo com entendimento e clareza; 6) enfatizar os pontos positivos: 

responder o que a criança já conseguiu desenvolver e em quais aspectos está em processo de 

construção, evitando uma linguagem negativa e de evidência sobre o que a criança ainda não consegue 

realizar; 7) deixar sugestões: algumas sugestões podem ser colocadas ao final do parecer para a família 

como maneira de incentivo ao estudo; 8) escrever uma mensagem positiva e de afeto para a criança: 

para os pais é importante a certeza de um espaço escolar com amorosidade e respeito.  

Estes sempre foram os passos utilizados e defendidos por mim para a construção de pareceres 

descritivos, bem como da utilização de alguma ferramenta de anotação. Qualquer que seja a maneira 

utilizada pelo professor para ir anotando tópicos importantes de cada criança no decorrer do período, 

pois não é possível confiar somente na memória para a escrita final do parecer, é de suma importância 

que ao longo do tempo sejam escritas considerações relevantes de cada criança, isso embasará a escrita.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A avaliação é uma das etapas do processo de ensino e aprendizagem dos alunos possuindo extrema 

relevância. Na educação infantil também se realiza a avaliação, sendo que os resultados são 

compartilhados com os pais através de pareceres descritivos, que devem evidenciar todo o crescimento 

e amadurecimento das crianças. Esse processo precisa considerar o percurso trilhado pelos alunos, sem 

julgamentos, notas ou rótulos, além de fornecer elementos para que a própria professora repense a sua 

prática. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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MOREIRA, Juliana. MELLO, Débora Teixeira de. Avaliação na Educação Infantil: a constituição da 

documentação pedagógica como prática avaliativa em turmas de berçário. In: MELLO, Débora Teixeira 

de. CANCIAN, Viviane Ache. GALLINA, Simone Freitas da Silva. (Orgs) Formação para a Docência na 

Educação Infantil: pedagogias, políticas e contextos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. 

PROENÇA, Maria Alice. Prática Docente: a abordagem de Reggio Emilia e o trabalho com projetos, 

portfólios e redes formativas. São Paulo: Panda Educação, 2018. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRABALHO DOMÉSTICO: UMA FACE DO UNIVERSO 

FEMININO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Bárbara Galli de Oliveira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Felipe Cittolin Abal 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Parte-se de um debate sobre a exploração das mulheres através do trabalho doméstico como algo 

culturalmente construído e, consequentemente, naturalizado. Esse resumo pretende apontar certos 

aspectos, identificados tanto como resultantes do patriarcado como da opressão capitalista de uma 

maneira mais ampla, que legitimam esse tipo de exploração, no intuito de levantar discussões para 

desconstrução dessa naturalização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O espaço doméstico é um componente cultural tão fortemente vinculado à figura feminina que se funde 

e confunde em um mesmo aspecto. Os estudos sobre trabalho doméstico apontam que essa atividade 

faz parte da estrutura social desempenhando uma importante função de divisão sexual do trabalho na 

sociedade capitalista e patriarcal como forma de desigualdade econômica-social. O capitalismo se utiliza 

da dinâmica do patriarcado para atender os seus interesses de classe (HIRATA, 2002, p. 118- 189). Assim, 

embora as mulheres tenham conquistado postos mais altos no mercado de trabalho, as 

responsabilidades domésticas ainda recaem, de forma significativa, sobre elas, mantendo as bases da 

divisão sexual do trabalho, refletindo para uma hierarquia do masculino e do feminino no mercado de 

trabalho como um todo. Tal se verifica nas demandas do capitalismo global, que em momentos de 

estabilidade econômica adere a mão de obra feminina, e nos momentos de crise essas mesmas 

mulheres são "devolvidas" as tarefas "do lar", enquanto que aos homens se garante maior estabilidade, 

uma vez que o seu "papel" é de provedor. O trabalho doméstico é um dos elementos de maior opressão 
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do gênero feminino na sociedade e, por esse motivo, a busca pela igualdade na distribuição dos afazeres 

domésticos é uma das mais importantes reinvindicações na luta contra a dominação das mulheres e 

pela emancipação feminina. Portanto, tais reivindicações assombram a ordem burguesa, vez que a ideia 

de a emancipação feminina levantaria a questão da emancipação dos seres humanos em geral, objetivo 

que deve ser esvaziado para não afetar o processo socio metabólico da sociedade capitalista 

(MÉSZÁROS 2011, p. 268). Nessa lógica, verifica-se, ainda, a necessidade de uma discussão sobre as 

questões de gênero e relações de poder relacionadas ao trabalho desenvolvido por mulheres.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A exploração do trabalho doméstico se expressa na precarização e na maior exploração do trabalho 

feminino, associadas à quase inexistente alteração na cultura familiar que atribuí às mulheres as 

responsabilidades com os afazeres domésticos o que lhes impõe uma sobrecarga de trabalho, além de 

contribuir na transmissão de valores culturais que reproduzem as desigualdades de classe e gênero. 

Portanto, a questão do trabalho doméstico não deixa de ser atual, pois continua sendo a realidade na 

vida. 

 

REFERÊNCIAS: 

HIRATA, Helena. Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São 

Paulo: Boitempo Editorial, 2002. 

MÉSZÁROS. Para Além do Capital: Rumos a uma teoria de transição. Tradução Paulo César Castanheira 

e Sérgio Lessa. São Paulo, Ed. Unicamp e Boitempo Editorial, 2011. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LEMBRAR E NUNCA ESQUECER: A REPRESSÃO NO MEIO 

MILITAR (1964-1975) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruno Almeida Silva  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ana Luiza Setti Reckziegel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (Programa de Pós-Graduação em História) 

 

INTRODUÇÃO: 

Perante a produção historiográfica sobre a ditadura civil-militar brasileira, é significativa no que se 

refere à vasta utilização de fontes voltadas para os conflitos de militares contra estudantes, sindicatos, 

movimentos rurais e artista. Contudo, se torna extremamente importante ressaltar as movimentações 

e conflitos dentro das Forças Armadas brasileira contra militares que se colocavam em oposição ao 

regime estabelecido entre 1964 à 1975, tema ainda pouco estudado. Assim, se constroem no imaginário 

social, conforme Chirio (2012), estereótipos acerca das Forças Armadas como também nos agentes de 

segurança pública, sendo identificada apenas como reacionária e autoritária, sem identificar os 

personagens ativos dentro dessas instituições que questionavam e se colocam contra as imposições do 

regime. Assim, este trabalho busca compreender essas diferenças ideológicas dentro do exército 

brasileiro. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta pesquisa constitui-se a partir de uma análise das entrevistas coletada pela Comissão Nacional da 

Verdade (CNV), no ano de 2013, em busca de compreender o discurso elaborado pelos militares 

torturados, perseguidos e expurgados do Exército brasileiro em conjunto dos depoimentos dos agentes 

de estado que também foram perseguidos e torturados durante a ditadura militar (1964-1985). 

Percebendo que havia uma lacuna no que se referia à dissidência no âmbito militar e com os agentes 

do estado, sendo que as pesquisas em sua grande parte abordam os conflitos de militares contra 

estudantes, sindicatos, movimentos rurais e artista acreditaram ser importante ressaltar as 

movimentações e conflitos no interior das Forças Armadas.  
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Dentro da abordagem do professor Fico (2004) a ação de militares dissidentes e agentes do estado, que 

questionaram o golpe, em 1964, e se insurgiram contra a repressão que se instalou logo em seguida e 

perduraram 21 anos, será o pano de fundo para esse trabalho que tem como fonte principal o 

depoimento de alguns capitães militares, colhido pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), a qual 

funcionou entre 2012 e 2014, levantando os crimes da ditadura buscando de alguma maneira, encontrar 

uma possibilidade de conforto e justiça para as múltiplas vítimas que não tiveram seus processos 

julgados ou mesmo tiveram escolha de uma boa defesa ao longo desse período, assim, compreender a 

participação desses agentes conforme Netto (2016).  

Para compreensão da proposta de pesquisa, se faz necessário, verificar abordagem metodológica 

aplicada pela Comissão Nacional da Verdade, com seus entrevistados, dentro de uma análise do perfil 

dos entrevistados, como também compreensão do discurso aplicado pelos mesmos no âmbito desse 

roteiro. 

Para a estruturação do quadro teórico que vai embasar essa pesquisa, vamos fazer referência a Rémond 

(1996), onde esclarece a fundamental importância de entender as formas de organização do estado 

para controle e dominação da população, que não se rebele e muito menos se questione. Esses aparatos 

são descritos a partir do conceito de terrorismo de estado (TDE), que engloba múltiplas formas de 

opressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O fio condutor das perguntas problema sera baseado no trabalho de De Britto e Júnior (2004), primeiro, 

havia divergências quanto ao apoio à ditadura no interior do Exército?; Segundo, de que forma o 

fenômeno do negacionismo histórico constitui uma chave de análise para entender as razões de essas 

fissuras internas serem escamoteadas?; Terceiro, a perseguição sofrida pelo capitão foi uma expressão 

de um contexto mais amplo da repressão calcado nos preceitos do Terrorismo de Estado. 

 

REFERÊNCIAS: 

CHIRIO, Maud. A política nos quartéis: revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. São 

Paulo: Zahar, 2012. 

DE BRITTO JÚNIOR, Álvaro Francisco; JÚNIOR, Nazir Feres. A utilização da técnica da entrevista em 

trabalhos científicos. Revista Evidência, v. 7, n. 7, 2012. Araxá: Evicdencias. 

FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista brasileira de história, v. 

24, n. 47, p. 29-60, 2004. Rio de Janeiro. 

NETTO, José Paulo. Pequena história da ditadura brasileira (1964-1985). São Paulo: Cortez Editora, 2016. 

RÉMOND, René; ROCHA, Dora. Por uma história política. Editora UFRJ, 1996. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIÁRIOS DE APRENDIZAGEM E METACOGNIÇÃO: 

DISCUTINDO SUA RELAÇÃO A PARTIR DE REGISTROS 

CONSTRUÍDOS POR PROFESSORES DE FÍSICA E CIÊNCIAS EM 

FORMAÇÃO INICIAL 

 
AUTOR PRINCIPAL: Camila Boszko 

ORIENTADOR: Cleci T. Werner da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O potencial dos diários como ferramenta de aprendizagem tem sido apontada por diferentes autores 

(ALARCÃO, 2011; PORLÁN; MARTÍN, 2001), principalmente pela sua caraterística reflexiva, que permite 

reconstruir os eventos de aprendizagem, significando-os. Antunes (2016) defende os diários  como 

ferramentas de autoavaliação que ajudam os alunos a avaliar os seus progressos ao mesmo tempo que 

os ajuda a entender os seus sentimentos, atitudes e percepções. Nesse sentido, os diários apresentam 

uma potencialidade para favorecer a ativação da metacognição. Visto que, exigem um movimento 

cognitivo que pode levar à tomada de consciência sobre seus conhecimentos e a refletir sobre o 

percurso realizado. Tais aspectos são associados ao pensamento metacognitivo, como destacado por 

Flavell (1979) e por Rosa (2011). Neste estudo, parte-se da questão: que elementos metacognitivos se 

revelam favorecidos no momento em que licenciandos se valem dos diários reflexivos como ferramenta 

de aprendizagem? 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nessa demarcação do estudo, elegemos como sujeitos de investigação oito acadêmicos de um curso de 

licenciatura que utilizaram os diários como ferramenta de estruturação e reflexão de sua aprendizagem, 

junto a uma componente curricular de formação pedagógica, escolhida por oportunizar o 

desenvolvimento da investigação. A partir da produção dos diários procedemos à análise das narrativas, 

categorizando segundo as componentes metacognitivas selecionados para o estudo. Somado a essa 
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categorização, procedemos um olhar individualizado e direcionado aos licenciandos, de modo a inferir 

uma possível relação com os níveis reflexivos dos diários segundo o proposto por Pórlan e Martín (2001). 

O intuito foi de avaliar, a título de síntese do estudo, os processos reflexivos oportunizados pelo uso dos 

diários, para ao final, verificar possíveis correlações entre esses níveis reflexivos e a expressividade dos 

elementos metacognitivos para cada licenciando. O analisado na categoria Conhecimento do 

conhecimento revela a presença de elementos metacognitivos nos diários. Todavia, infere a dificuldade 

de um autoconhecimento enquanto sujeito cognitivo e de identificar de que maneira seu pensamento 

opera, de que modo ele processa as informações que está mobilizando. Nesse contexto, temos o 

primeiro aspecto a ser considerado no estudo que está na potencialidade dos diários de aprendizagem 

para estimular a reflexão nas três variáveis: pessoa, tarefa e estratégia. Dessa maneira, identificamos os 

diários de aprendizagem como favorecedores do conhecimento metacognitivo, visto que, de acordo 

com os autores mencionados, é na integração dessas variáveis que o conhecimento metacognitivo é 

ativado de forma plena. Na segunda categoria, Controle executivo e autorregulador, podemos 

considerar que os elementos metacognitivos associados à função executiva foram favorecidos pelo uso 

dos diários. Contudo, isso não fica tão explícito nos registros, sendo identificado em poucas passagens 

das narrativas. Ou seja, a partir da análise dos dados, podemos considerar como positivo, inferindo que 

o controle executivo e autorregulador é potencializado pela reflexão realizada via diário. Porém, os 

licenciandos não conseguiram expressá-lo de forma plena na escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificamos que todos os elementos metacognitivos em discussão são estimulados pelo uso do diário. 

Todavia, os elementos da componente executiva foram menos identificados nas narrativas, não sendo 

sequer identificados em alguns diários. Este fato fragiliza o desenvolvimento da metacognição. Sendo 

assim, entendemos a importância de que possam ser estruturados instrumentos que orientem os 

sujeitos na evocação do pensamento metacognitivo em seus diferentes elementos, durante a produção 

das narrativas nos diários de aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O CAPITAL HUMANO DO SUJEITO EMPREENDEDOR DE SI 

MESMO: A PRESENÇA DO NEOLIBERALISMO NA EDUCAÇÃO E 

AS AMEÇAS À SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Chiodi Agostini.  

COAUTORES: Altair Alberto Fávero. 

ORIENTADOR: Dr. Altair Alberto Fávero. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente ensaio tem como objetivo investigar de que forma o neoliberalismo se mostra como uma 

potente ferramenta de investimento em capital humano, criando o sujeito empreendedor por meio da 

educação. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, pois faz uso de estudos teóricos-

bibliográficos em seu desenvolvimento. Norteia o estudo a seguinte questão: quais são as possíveis 

implicações para a sociedade com a inserção do conceito de investimento em capital humano do sujeito 

empreendedor através do processo educacional? Ancoram esse estudo as contribuições dos seguintes 

autores: Foucault (2008); Laval (2004); Nussbaum (2015), Fávero, Tonieto e Consalter (2020); Fávero e 

Bechi (2020).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O neoliberalismo objetiva fazer crer que a única forma possível de vida é aquela com base na lógica 

mercadológica, visando desenvolvimento através do lucro. A influência direta desse processo na 

educação é centrada na sua consideração como um processo metódico e cuidadosamente empreendido 

pelo sujeito, através do autodesenvolvimento, com criação de novas habilidades para o trabalho, 

fazendo surgir o investimento no capital humano e a figura do sujeito empreendedor. 
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Foi Foucault (2008), que introduziu o conceito de capital humano ao analisar as teorizações econômicas 

que produziram o neoliberalismo. Para ele, o sujeito passa a ser comandando por procedimentos 

culturais e econômicos, os quais, por sua vez, são orientados por questões de mercado e 

regulamentação econômica e os conceitos, tais como homo oeconomicus, “capital humano”, “sociedade 

empresarial” e de “mercado” competitivo que passaram atuar sobre a população humana. Aqui, o 

homem é visto com um agente econômico que responde aos estímulos do mercado de troca, torna-se 

um empreendedor de si mesmo, constituindo o seu próprio produtor de rendimentos e de capital, 

apoiando-se também numa nova versão de governamentalidade biopolítica neoliberal (FOUCAULT, 

2008a).  

Esse discurso neoliberal, ancorado na criação do sujeito empreendedor, na formação de capital 

humano, para Laval (2004) é tão profícuo que o “aprender a aprender” passa a ter um sentido de 

''criatividade, desembaraço, flexibilidade e autonomia” para a atuação no mercado de trabalho, sendo 

um objetivo escolar “abandonar tudo o que se pareça com uma acumulação de saberes supérfluos”, 

pois, “o essencial repousa na capacidade do trabalhador de continuar a aprender o que lhe será útil 

profissionalmente” (LAVAL, 2004, p.49). Trata da mercantilização da educação, a da escola atendendo 

os princípios do mercado e sob responsabilização do aluno e sua família, onde “os alunos não são os 

últimos afetados pela lógica da concorrência: o mercantilismo desacredita todo o discurso sobre os 

valores desinteressados da cultura, sobre as virtudes e a dignidade humana, sobre a igualdade de todos 

em face da herança cultural.” (LAVAL, 2004, p. 303). 

Em Nussbam (2015, p. 142), observa-se a necessidade da defesa da manutenção dos conhecimentos da 

chamada linha de humanidades, para a formação da democracia como objetivo educacional, em 

detrimento daquilo que a lógica neoliberal prega para a sociedade. Para ela, sem eles não é possível 

alcançar os conhecimentos necessários para a atuação enquanto “cidadão do mundo”, consciente da 

interligação entre os povos e os mundos. Segundo ela, “entretidos com a busca de riquezas, pedimos 

cada vez mais que nossas escolas produzam geradores de lucro competentes em vez de cidadãos. 

Pressionados a cortar os custos, eliminamos justamente os elementos da atividade educacional que são 

cruciais para preservar uma sociedade saudável.” Assim, a busca do sujeito empreendedor na educação 

pode implicar perdas significativas para a democracia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O modelo educativo neoliberal não concebe a educação como um direito de todos, mas sim como um 

bem privado, um "valor econômico" em que cada indivíduo deve capitalizar recursos que possam lhe 

garantir o acesso ao saber e ao mercado de trabalho (Fávero; Tonieto e Consaltér, 2020). Essa forma 

mercantil de conceber a educação traz profundas ameças à sociedade democrática e à ideia de 

educação como direito de todos.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARGUMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

CONCEITUAL: INTERFACES ENTRE ENSINO E  APRENDIZAGEM. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Comin Bortolini.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profª Drª Adriana Dickel. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os estudos referentes à argumentação, nos últimos anos, no Brasil, têm possibilitado redimensionar os 

olhares em torno do processo de ensino e aprendizagem. Temos o conhecimento de que um número 

significativo de pesquisas, essencialmente, no âmbito da Psicologia Cognitiva tem composto seus 

propósitos investigativos na compreensão dos processos de aquisição, funcionamento e mediação da 

argumentação na construção do conhecimento. Todavia, não se observou nessa literatura, nem no 

plano teórico nem no metodológico, qualquer esforço sistemático, longitudinal e denso, que viesse 

legitimar ou gerar uma teorização acerca das ações epistêmicas produzidas pelos sujeitos e responder 

a questões como: considerando a tessitura do sistema didático, em que se movimentam 

discursivamente professor, aluno(a) e conhecimento, que dimensões a argumentação assume no 

processo pedagógico, cuja intencionalidade é a elaboração de conceitos?  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Assim, sob a luz dessa problemática, bem como tomadas pelo desafio de desenredar os movimentos 

peculiares, complexos e histórico-culturais que significam e constituem as interações pedagógicas, 

situamos o núcleo da nossa pesquisa de doutorado, “A argumentação como princípio constitutivo do 

processo pedagógico: uma investigação-ação acerca das elaborações conceituais de crianças de anos 

iniciais do ensino fundamental”. Para tanto, delineamos uma pesquisa qualitativa, dentro da esfera da 

pesquisa-ação, compreendendo o trabalho com a argumentação sob três vieses: como princípio 

epistemológico, conteúdo curricular e agenciador didático, pressupondo, que tais elementos, ao 
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atuarem reciprocamente, contribuiriam de forma sistemática nas apropriações conceituais das crianças, 

em que o aprendizado da argumentação fosse incidindo no princípio epistemológico, significando o 

processo tanto de ensino como da aprendizagem. O trabalho de campo ocorreu na modalidade 

longitudinal em que um grupo de crianças foi acompanhado por 3 anos, durante os quais foram 

desenvolvidas sequências didáticas envolvendo gêneros de texto da ordem do argumentar. Tomamos 

como referência autores do campo histórico-cultural (VIGOTSKI, 1995, 2009, 2007, 2014, 2018; LURIA, 

1979, 1990, 2001) e os trabalhos desenvolvidos por Leitão (2006, 2007, 2011, 2013) dos quais provêm 

conceitos articuladores do presente estudo. Resulta das reflexões e do material produzido em campo, 

que a presença da argumentação no processo pedagógico traz os(as) estudantes para o diálogo, 

instigando-os ao uso de instrumentos intelectuais, como a comparação, a dedução, a exemplificação, a 

categorização, a contraposição, próprios da lógica argumentativa, para a autorregulação de sua 

atividade cognoscitiva e a de seus colegas (heterorregulação), pondo em movimento atividades de 

metacognição e  metaconceitualização, situando-os em um processo de cognição distribuída (DANIELS, 

2011; HOLLAN, 2000).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Contribuiu-se, assim, para a ocorrência de possibilidades de desenvolvimento e apropriações que 

mobilizem, nos sujeitos, condições de continuidade ao aprender para além da sala de aula, de forma 

arbitrária e autônoma. Além disso, expõem-se elementos para a compreensão do processo pedagógico, 

situando a argumentação como um princípio constitutivo desse fenômeno. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFICÁCIA DOS GRUPOS DE ACOLHIMENTO EM UM 

AMBULATÓRIO DE RADIOTERAPIA DE UM HOSPITAL NO 

INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Marini  

COAUTORES: Adrieli Olibone; Fernanda Busnello 

ORIENTADOR: Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A modalidade clínica da radioterapia possui como objetivo, dentro de um tratamento oncológico, a 

destruição das células cancerosas, tendo como preocupação causar o menor dano sobre o tecido normal 

ao redor do tumor (SALVAJOLI; SILVA, 2008). O presente trabalho trata-se de um relato de experiência 

sobre uma atividade realizada no ambulatório de radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo, na 

cidade de Passo Fundo, onde, através de grupos de acolhimento semanais com pacientes, familiares 

e/ou acompanhantes que estão iniciando o tratamento radioterápico, busca-se minimizar os impactos 

emocionais decorrentes do diagnóstico de câncer. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O processo de adoecimento revela a fragilidade do sujeito, sendo importante neste momento um 

espaço livre de julgamentos e imposições morais. Entende-se que o acolhimento, enquanto prática de 

cuidado, indiferente do local de abordagem, configura-se como um dispositivo importante para a 

formação de vínculo entre o usuário e o profissional, uma vez que este oferece um espaço seguro de 

escuta qualificada a fim de minimizar as fantasias e angústias presentes durante o tratamento (BRASIL, 

2013). Os grupos realizados no hospital são abertos, sem limite máximo de pessoas, tendo como 

prioridade os pacientes e seus familiares que estão iniciando o tratamento no setor. Através de um 

momento informal, passam-se informações a respeito do setor, tais quais as especificidades de 
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funcionamento, a ordem de tratamento dos pacientes, a equipe multiprofissional disponível para 

atendimento e suporte - entre eles, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro e fisioterapeuta 

-, as diferenças no tratamento entre os pacientes, as atividades propostas durante o momento de 

permanência no ambulatório, os direitos legais reservados ao paciente oncológico, as casas de apoio 

disponíveis na cidade e os sintomas de alerta que deverão ser comunicados à equipe durante o 

tratamento, caso apareçam. Para além de um facilitador da comunicação das informações pertinentes 

ao tratamento, o grupo também caracteriza-se como um momento de encontro entre os iguais. 

Observou-se que os pacientes e os familiares aproveitam o espaço para sanar suas dúvidas, 

compartilhar momentos de dificuldades e, também, trocar suas experiências pessoais, a fim de 

minimizar o sofrimento ocasionado pelo tratamento oncológico, e elaborar as vivências e angústias 

inevitáveis a este momento de vida. Concomitantemente, os profissionais psicólogos podem identificar 

aqueles pacientes e/ou familiares que encontram-se em maior sofrimento psíquico ou com maiores 

dúvidas e inseguranças para, ofertar a estes, uma abordagem individual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desta forma, os grupos de acolhimento configuram-se como uma conveniente estratégia na alta 

complexidade hospitalar. São espaços de escuta, de ancoragem, e observou-se a importância destas 

intervenções em locais de alta demanda emocional, como de alto fluxo de pacientes, uma vez que é 

difícil o acesso de todos aos atendimentos individuais no Serviço de Psicologia Hospitalar.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DO PACIENTE DIANTE DO 

ADOECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Marini  

COAUTORES: Adrieli Olibone 

ORIENTADOR: Maristela Piva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer iniciou-

se no ano de 2013 por uma parceria entre a Universidade de Passo Fundo, o Hospital São Vicente de 

Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo. Como pré-requisito para a finalização da pós-

graduação e a obtenção do título de especialista, faz-se necessária a realização de um projeto de 

pesquisa. Este trabalho objetiva apresentar parte dos achados teóricos acerca das repercussões 

emocionais dos pacientes que realizam o tratamento oncológico e como o psicólogo pode inserir-se na 

rede de cuidados em oncologia como recurso humano fundamental, possibilitando um espaço de 

expressão e reconhecimento dos sentimentos suscitados pelo momento vivenciado, trabalhando a 

partir de uma visão ampla da saúde do sujeito e garantindo a ele os seus direitos humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

No território brasileiro o câncer representa uma grande problemática de saúde pública. Ao estabelecer-

se em um corpo, de forma silenciosa e progressiva, a doença provoca diversas alterações físicas, sociais 

e emocionais, ameaçando o equilíbrio psicológico na maioria dos pacientes e exigindo dos mesmos 

reajustamentos externos e internos (BRASIL, 2014). A fase de tratamento pode ser considerada hostil e 

ameaçadora, desencadeando sintomas de ansiedade e depressão. Entretanto, apresenta-se durante o 

tratamento a ideia errônea de que é normal esta população estar deprimida e/ou ansiosa (ANGERAMI-

CAMON apud GRANER; CEZAR; TENG, 2008; CARVALHO, 2008). Na oncologia, identificar e diagnosticar 

os transtornos do humor apresenta-se como um grande desafio para os profissionais da saúde, uma vez 
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que observa-se o impacto destes quadros psiquiátricos durante o tratamento, interferindo, por 

exemplo, em uma pior evolução do quadro clínico e/ou na qualidade de vida dos pacientes (KAPLAN et 

al. apud GRANER; CEZAR; TENG, 2008). É fato que o câncer revela ao sujeito um corpo finito e falível e 

os estigmas envoltos ao diagnóstico criam nos indivíduos a crença de que o caminho a ser percorrido é 

fadado de sofrimento. Simonetti (2016) descreve o adoecimento como uma situação de perdas reais e 

imaginárias. Porém, neste cenário de prejuízos, o paciente, através de sua fragilidade, também estará 

apto para ganhar. Os ganhos secundários oportunizados pela doença merecem a mesma atenção que 

os estressores psicológicos, pois serão tão importantes quanto para a manutenção da doença ou da 

posição de vulnerabilidade. Desta forma, observa-se a importância da inserção do psicólogo na equipe 

multiprofissional, tendo como o seu papel manter-se atento às manifestações emocionais do paciente. 

Através do suporte emocional e de uma escuta livre de julgamentos, proporciona-se a possibilidade de 

ressignificação da sua experiência oncológica, originando melhorias no que tange a sua saúde mental, 

a qual está diretamente relacionada a sua qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O avanço da medicina e de suas tecnologias aumentou a sobrevida do paciente oncológico, instaurando 

a necessidade assistencial do saber psi em todas as etapas do tratamento, tendo em vista a possibilidade 

de efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Também, avaliar e dar espaço para as manifestações 

psíquicas faz-se importante para pensar-se acerca das possíveis mudanças nos serviços prestados para 

esta população.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 TRABALHO E REPRODUTIVIDADE: AS MULHERES NO 

PROJETO COLONIZADOR PORTO NOVO (1926-1960)  

 

AUTOR PRINCIPAL: Carlise Schneiders  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Dra. Rosane Márcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

O tema da presente proposta de pesquisa se estrutura em traçar a trajetória das mulheres colonas do 

projeto colonizador Porto Novo, atualmente Itapiranga-SC a partir de 1926 até meados dos anos 1960. 

Busca-se entender de que forma a mulher se insere no cenário da colonização do Oeste Catarinense, 

quais foram as lutas, rotinas, práticas e ideias destas personagens. A partir desta investigação, construir 

um debate que permeia gênero e colonização e faz a dialética entre a vida pública e privada dessas 

personagens. O trabalho se justifica a partir da gigante lacuna acerca da história das mulheres dentro 

da história da colonização, é necessário colocar a mulher como sujeito, como personagem central e 

fundamental no processo de povoamento e formação da Colônia. O objetivo central da pesquisa é 

analisar a história das mulheres colonas de Porto Novo e pensar o seu protagonismo na colonização da 

região.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Nova História projeta-se na historiografia a partir dos anos 1970 e abre possibilidades que os 

historiadores anteriores não haviam explorado. Dentro dessa nova escrita da história ganharam espaço, 

entre outros, o estudo de gênero e dos seres periféricos a partir de novas metodologias e fontes. Nessa 

perspectiva, estima-se usar a micro-história para pensar a história das mulheres de Porto Novo, 

perceber as nuances de sua vida a partir da moral, da sexualidade, do trabalho, da vida comunitária e 

privada. O Brasil do final do século XIX e início do século XX passava por um processo complexo pós-

abolição da escravatura. Branqueamento, progresso, eugenia, higiene, civilização, nacionalismo e 

outros conceitos etnocêntricos estavam em pauta no momento. Dessa forma, a pesquisa sobre as 
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mulheres de Porto Novo não se finda em sua própria história, pois, “quando um micro-historiador 

estuda uma pequena comunidade, ele não estuda propriamente a pequena comunidade, mas estuda 

através da pequena comunidade” (PEREIRA, 2015, p. 148).  

Assim, a partir da pesquisa proposta, busca-se relacionar a vida privada e pública das mulheres, desde 

o núcleo familiar, os partos e a sexualidade, até a interferência externa da comunidade, da igreja e do 

estado na vida dos sujeitos. Para que o estudo possa se organizar de forma adequada, é indispensável 

pensar alguns conceitos e apontamentos acerca do tema de pesquisa. Visto que os sujeitos centrais da 

pesquisa são as mulheres, Gênero, a partir de Scott (2015) é a categoria de análise que precisa ser levada 

em conta. Nessa perspectiva, se impõe a ideia de pensar Gênero em todas as esferas, desde a esfera 

familiar, até a comunitária, de mercado de trabalho e de decisões políticas. Por isso, o presente projeto 

de pesquisa não tem a intenção colocar a mulher dentro do espaço doméstico e deixa-la lá. O objetivo 

é pensar a mulher como sujeito político e econômico, com corpo sexuado e influente no ambiente 

colonial e comunitário que se colocava.  

Ainda, as redes de micropoderes e de sujeitos periféricos se tornam essenciais para compreender a 

realidade histórica das mulheres de Porto Novo. Para Foucault (1979) o Poder não é uma entidade 

homogênea, ela é formada por “relações de poder”  complexas que podem se mostrar tanto o campo 

coletivo quanto no individual, e dessa forma ele pode se mostrar importante tanto no campo repressivo 

quanto no campo das resistências. Essa teoria é essencial para entender a questão central da presente 

proposta de estudo. 

Como se trata do início de uma pesquisa, ainda não há resultados e discussões para serem apresentados 

neste momento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A História da Colonização do Oeste Catarinense já é um tema bastante explorado, contudo, essa escrita 

foca, na maioria das vezes em fatores políticos, econômicos e religiosos, e como esses são setores 

“masculinos” da sociedade, a história das mulheres dentro dessa sociedade ficou invisibilizada. A partir 

do uso da micro-história objetiva-se olhar para a história das mulheres de Porto Novo, perceber as 

nuances de sua vida pública e privada e colocar as mulheres como protagonistas. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Leopoldo: Oikos, 2015. p. 148-161. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESAPROPRIAÇÕES E ASSENTAMENTO RURAIS: O RIO 

GRANDE DO SUL ENTRE AS DÉCADAS DE 1960 E INICIO DOS 

ANOS 2000 

 

AUTOR PRINCIPAL: CAROLINE DA SILVA  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: PROFA. DRA IRONITA POLICARPO MACHADO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho tem por busca apresentar o estudo realizado durante o Mestrado em História no Programa 

de Pós-Graduação em História da UPF, do qual teve por objetivo compreender se desapropriar as 

propriedades improdutivas e assentar as famílias é um direito e Reforma Agrária feita no processo 

histórico sul-rio-grandense no período de 1960 a 2009. Assim, buscando analisar o processo histórico 

da ocupação socioeconômica das regiões desapropriadas, problematizando a constituição histórica e 

jurídica da propriedade da terra. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A questão agrária sul-rio-grandense envolvendo a desapropriação de terras por interesse social é um 

tema novo e necessário no meio acadêmico. Isso porque, a partir do estudo de fontes do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrário (Incra), é possível adentrar num mundo de litígios 

envolvendo a posse da terra. No estudo em questão, são 133 imóveis rurais que, por algum motivo, 

deixaram de cumprir com a função social. Imóveis localizados em 15 regiões do estado territorializadas 

diferentemente por seus agentes, que trouxeram técnicas e modos de produção diferentes. Na mesma 

medida que o território recebia esses sujeitos, outros tantos eram excluídos perante as novas dinâmicas 

de produção e formação de latifúndios. Para onde iam? Como sobreviviam? Quem os auxiliava? É da 

inquietação no campo que surgem não somente leis singelas, como também movimentos sociais que 
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agem contra essa propriedade da terra restrita a alguns. Nesse sentido, esta pesquisa, que teve por 

estudo processos administrativos do Incra e processos judiciais da Justiça Federal do RS, busca não 

somente mapear o número de desapropriações no período de 1960 a 2009, como também elaborar 

cartograficamente a distribuição dessas desapropriações no estado e em qual região houve o maior 

número de desapropriações. Também, é necessário compreender a que moldes foi feita uma reforma 

agrária nesse período, se esta aconteceu conforme as exigências dos movimentos sociais rurais ou se 

foi da maneira como o estado achou que seria melhor. Entretanto, o caminho que uma desapropriação 

de terra leva é, por vezes, longo. Da denúncia do latifúndio improdutivo, da vistoria do imóvel, do 

decreto de desapropriação, para criar o assentamento, exige-se uma nova luta. Da criação de 133 

assentamentos rurais que receberam determinado número de famílias a partir do tamanho da área da 

propriedade, é possível visualizar muitos assentamentos criados em áreas que não eram adequadas ao 

assentamento – informações estas presentes nos próprios laudos de vistoria do Incra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desapropriar e assentar no estado foi um direito a terra efetivado por uma reforma agrária. Um direito 

previsto na constituição que se tornou real pela pressão vinda do campo levando em consideração o 

número de famílias assentadas. Fica claro que essa reforma foi fruto da força sociopolítica do MST e de 

segmentos de apoio, forçando o Estado a realizar uma reforma agrária a seu molde no RS.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL: UMA REFLEXÃO 

SOCIOHISTÓRICA DO ACERVO DE NICOLAU ARAUJO 

VERGUEIRO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Dhion Carlos Hedlund  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gizele Zanotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Esta comunicação apresenta a pesquisa que está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH da Universidade de Passo Fundo - UPF, em nível de Doutorado. A 

pesquisa encontra-se em fase inicial de coleta de dados, leitura e contato com as fontes. Os principais 

temas que a envolvem relacionam-se à história social dos arquivos, arquivos privados, arquivos pessoais 

e à trajetória histórica de Nicolau Araujo Vergueiro. O arquivo pessoal de Nicolau Araujo Vergueiro, 

doado por seus herdeiros em 2011 à Fundação Unviersidade de Passo Fundo - setor Arquivo Histórico 

Regional - AHR , somado aos documentos que existiam antes da doação e outros incorporados após a 

doação, constituem o objeto central desta análise, direcionada aos processos de produção e 

acumulação, contextualizados à trajetória histórica do titular. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nicolau Araujo Vergueiro foi um médico e político da cidade de Passo Fundo, nasceu em 07/03/1882 e 

faleceu em 16/03/1956. Pela linha paterna que descende seu sobrenome, seu pai foi João de Campos 

Vergueiro (18/09/1847 à 15/08/1892), seu avô Luiz Pereira de Campos Vergueiro e seu bisavô o Senador 

Imperial Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (20/12/1778 à 18/09/1859). Este último, mais conhecido 

em nível nacional, tem sido alvo de diversas pesquisas. Por outro lado, destaca-se também seu bisavô 
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materno, João da Silva Machado (o Barão de Antonina), também Senador do Período Impérial (DORS, 

2016).  

Nesta pesquisa, ao determo-nos nas dimensões de produção e "acumulação" dos documentos, 

observamos que nem todos os documentos pertencentes ao conjunto documental foram produzidos 

por Nicolau Vergueiro, mas sim que ele é um ponto gravitacional no qual os documentos se 

acumularam, ou seja, incluem-se também os documentos recebidos e acumulados por ele e aqueles 

introduzidos por terceiros ao longo do percurso de acumulação após sua morte. A atenção se volta à 

história desse processo, no qual diferentes interesses interagem e resultam na configuração final do 

acervo a ser disponibilizado pela instituição arquivística.  

Uma indagação surge: quais elementos conformam a memória de Nicolau Araujo Vergueiro expressa 

neste agrupamento documental? Heymann (1997) sugere algumas indagações que poderiam revelar as 

subjetividades, arbitrariedades e vicissitudes a que estão sujeitos os acervos, tais como: o que é 

transformado em "fonte"? Como? Por quem? A partir de que critérios e com que efeitos? As respostas, 

a partir de uma análise sócio-histórica da trajetória do acervo e de seu titular, podem levar o historiador 

à refletir sobre a influência que estes aspectos exercem na historiografia. A presente pesquisa busca 

trazer estas discussões à baila, ao tentar compreender a complexidade da composição atual do acervo 

documental pessoal de Nicolau Araujo Vergueiro sob uma visão sócio-histórica, conforme aquela 

proposta por Heymann (1997), na qual depreende-se que os acervos possuem uma história própria para 

além daquela de seu produtor, onde os processos de acumulação e arquivamento são sistematizados 

por subjetividades e arbitrariedades que moldam o acervo. Por problematizar sua trajetória através de 

uma análise enunciativa, Nicolau Vergueiro não é o único produtor dos acontecimentos analisados 

nesta pesquisa, incluem-se também os acidentes de percurso e demais eventos do processo de 

constituição do acervo. Os objetivos específicos consistem em: recuperar e evidenciar a trajetória 

histórica de Nicolau Araujo Vergueiro e de seu acervo destacando as contribuições dos seus precursores; 

investigar os desdobramentos que permitiram as características do atual agrupamento documental e 

compreender o cenário atual referente aos processos de patrimonialização de acervos documentais 

privados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por tratar-se de uma pesquisa em fase inicial, ainda não há resultados conclusivos. Acredita-se que esta 

reflexão contribuirá com as discussões na área de história social dos arquivos privados, especialmente 

no âmbito dos arquivos pessoais. Como afirma Heymann (1997), um estudo sobre a história social dos 

arquivos confere ao acervo um sentido específico que sugere múltiplos olhares e os potencializam 

enquanto ação e expressão. 

 

REFERÊNCIAS: 

DORS, Marinês. Repositório de memórias: o arquivo de Nicolau Araujo Vergueiro. (Tese de Doutorado). 

São Leopoldo, RS: UNISINOS, 2016. 
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HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos 

pessoais e o caso Filinto Müller. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 19, 1997, p.41-66. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONCEPÇÃO DE SUJEITO NA PEDAGOGIA DAS 

COMPETÊNCIAS  E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA ALÉM 

DOS FINS DA RACIONALIDADE LUCRATIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Diocélia Moura da Silva  

COAUTORES: Altair Alberto Fávero, Carina Tonieto 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero, Carina Tonieto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo, de natureza qualitativa e procedimento metodológico bibliográfico-analítico, tem 

como escopo identificar a concepção de sujeito na proposta da pedagogia das competências de modo 

a apontar sua relação com a racionalidade neoliberal e os desafios que tal proposta nos coloca para 

desenvolver projetos educacionais que superem os fins lucrativos. Para desenvolver o proposto, nos 

reportaremos primeiramente a análise da sociedade atual caracterizada por um cenário pós-

democrático e marcada pela diluição dos valores educacionais formativos. Em um segundo momento, 

nos deteremos na proposta de educação por competências e na concepção de sujeito subjacente a ela. 

Na terceira parte, pretendemos, como considerações finais, apontar os desafios que tal proposta nos 

coloca para pensar uma educação formativa, plural, crítica, ética e estética. Toma-se como referenciais, 

os escritos de Bauman (2001), Dardot e Laval (2016), Laval (2019), Nussbaum (2015) e Ramos (2006).   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sociedade atual pode ser caracterizada como mutável e líquida. Essa característica é dada por Bauman 

(2001), quem descreve um primeiro estágio da sociedade moderna pela metáfora do derretimento dos 

sólidos,“ [...] ‘derreter os sólidos’ significava, antes e acima de tudo, eliminar as obrigações ‘irrelevantes’ 

que impediam a via do cálculo racional dos efeitos [...], o que primeiro era derretido foram as obrigações 

éticas, as responsabilidades humanas deixando apenas o “nexo do dinheiro” (BAUMAN, 2001, p. 10). O 
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objetivo desse derretimento, deteve-se na ideia de ‘derreter os sólidos’, o crítico, a sensibilidade, a 

ética, a criatividade e deixar os sistemas das relações humanas desprotegidos e submissos para, então, 

importar ou reconstruir uma nova ordem, uma nova razão.   

Nos estágios atuais, é possivel afirmar a partir dos estudos de Dardot e Laval (2016) que essa nova razão 

é a neoliberal a qual se cristalizou. O neoliberalismo passou de estágio de ideologia para uma 

racionalidade, um dos seus objetivos é produzir uma nova ordem de sujeitos, a do sujeito neoliberal. De 

acordo com os autores, essa razão aponta para a possibilidade de uma sociedade pós-democrática.  

Na escola, essa racionalidade vem reconrtuindo um "novo idioma" que tem como objetivo produzir 

sujetividades embrutecidas (LAVAL, 2019). Na perspectiva de Nussbaum (2015) a educação neoliberal 

elemina da educação as capacidades sensíveis e críticas devido a pouca importância dada às artes,  

filosofia e ciências humanas. Nesse cenário, entra a substituição do conhecimento, dos saberes, pela 

competência. As competências fazem parte desse novo idioma, conforme destaca Laval (2019), as quais 

se definem pelo seu uso estratégico na educação. Nesse raciocínio, enquadra-se os estudos de Ramos 

(2006) que questionam se a pedagogia das competências é pensada para uma educação para a 

autonomia ou para a adaptação do sujeito a determinados fins. No desenvolver de sua teoria, a autora 

situa o surgimento do termo competências a partir de tendências que remotam às teorias de Bloom e 

de Skinne. O problema dessas teorias, segundo a autora, é que a)"reduzem os comportamentos 

humanos às suas aparências observáveis"; b) "reduzem a natureza do conhecimento ao próprio 

comportamento"; c) "consideram a atividade humana como uma justaposição de comportamentos 

elementares cuja aquisição obedeceria a um processo cumulativo"; d) "não coloca a efetiva questão 

sobre os processos de aprendizagem, que subjaz aos comportamentos e desempenhos: os conteúdos 

da capacidade"(RAMOS, 2006, p.27). Nessa perpectiva, o uso do termo na educação designa uma 

concepção de sujeito adestrado e os fins dessa adestração são os neoliberais. Tais interpretações sobre 

as competências possuem características que questionam seriamente o potencial formativo e científico 

das competências assim como a noção de formação, de aprendizagem e de sujeitos autônomos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A sociedade neoliberal focada na educação por competências acaba minando os valores éticos, críticos 

e estéticos, considerados essenciais para  identificar e frear a racionalidade neoliberal que 

instrumentaliza a educação. A ênfase na pedagogia das competências pode reduzir a ideia de formação 

e instrumentalizar a educação.  Uma concepão de educação mais alargada se torna uma forte candidata 

para resgatar a democracia e a formação de um sujeito autônomo.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NOVO ENSINO MÉDIO E BNCC: OS SUJEITOS OCULTOS DE 

UMA REFORMA PÚBLICA E SEUS INTERESSES PRIVADOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Evandro Consaltér  

COAUTORES: Júnior Bufon Centenaro; Carina Tonieto; Chaiane Bukowski 

ORIENTADOR: Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo é resultado parcial do Projeto de Pesquisa Políticas Curriculares para o Ensino Médio, 

vinculado ao GEPES/UPF, à Rede EMpequisa. Tem como objetivo analisar os efeitos gerados a partir de 

políticas como a Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, que, juntas, 

abrem um grande leque de possibilidades de atuação do mercado (setor privado) sobre a escola pública, 

que vão desde a formação dos professores até a oferta de materias apostilados e softwares 

educacionais. Para dar conta deste propósito, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, valendo-se, 

enquanto procedimento, de estudos teórico-bibliográficos e documentais, ancorados no método 

dedutivo-analítico. Nosso referencial teórico está pautado, principalmente, nos estudos de Caetano 

(2019), Fávero, Tonieto e Consaltér (2020), Peroni (2018),   e Silva (2018).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Conforme Silva (2018), as justificativas para o conjunto das reformas que nos propomos a analisar neste 

estudo fundamentam-se em um discurso que retroage a um Brasil de meados da década de 1990 e que 

compuseram as normativas curriculares daquele período. Todavia, agora, sob a pretensa aparência de 

novo, essas políticas acobertam velhos discursos e velhos propósitos. Entre eles, o da privatização da 

educação. 

Os privilégios conquistados pelos empresários da educação com essas reformas despertam a suspeita 

do seu envolvimento e até protagonismo no desenvolvimento dessas políticas.  Peroni (2018) cita o 
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exemplo do envolvimento e até protagonismo do Instituto Unibanco na Reforma do Ensino Médio. 

Nesta perspectiva, Peroni (2018) revela que o Instituto realizou em junho de 2016 o “Seminário 

Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio: flexibilização e implementação”. Na oportunidade, 

o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação -  associação de direito privado) apresentou a 

proposta de um “Programa de Formação em Planejamento para a Implementação de Políticas Públicas 

e Desenvolvimento do Ensino Médio”, desenvolvido em uma parceria entre o Consed, Itaú BBA, 

Instituto Unibanco e o Insper”.  

Outro exemplo é o arranjo empresasrial que originou o Movimento pela Base. De acordo com Caetano 

(2019), o Movimento pela Base foi patrocinado pela Fundação Lemann, em conjunto com outras 

instituições públicas e privadas, visando o protagonismo na construção e implantação da base. Além 

disso, objetiva o controle sob o direcionamento da política educacional brasileira a partir de um projeto 

hegemônico para a educação inspirado no Common Core americano, base nacional implementada nos 

Estados Unidos, que inclui apenas linguagens e matemática como disciplinas prioritárias para mensurar 

a qualidade da educação ofertada no país. Conforme diagnóstico de Peroni (2018), esses grupos 

enpresaraiis fazem uso dessas políticas para lançar seus tentáculos sobre a educação básica a partir de 

distintos serviços que passam a ser prestados, de forma direta ou indireta, sob o argumento de melhor 

eficácia e qualidade, porém, objetivando o lucro de suas empresas prestadoras desses serviços 

educacionais.  

Dessa forma, em levantamento documental, identificamos que esse ataque do sertor privado sobre a 

educação pública se evidencia, sobretudo  a partir de duas categorias: I)Formação continuada de 

professores; II) Aquisição de material apostilado e softwares educativos. No desdobramento do nosso 

estudo, apresentamos um recorte dessas categorias, evidenciadas na realidade brasileira, 

comprovando, através da sua operacinalização, o seu potencial destrutivo da lógica pública de conceber 

a escola e, ao mesmo tempo, de provocar o aumento das desigualdades educacionais no país. 

Abordamos, em especial, a atuação do programa Escola da Inteligência, que retira dos professores a 

autonomia sobre suas práticas e os coloca na condição de executores de uma proposta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O diagnóstico da elaboração,  concepção e aplicação da reforma do Ensino Médio e da BNCC revela a 

educação básica pública brasileira como um território com grande potencial de expansão desses 

mercados, fragilizada pela falta de políticas reguladoras das relações entre público e privado, aliada a 

uma mentalidade comercial por parte de muitos governos e gestores da educação. Além de não visarem 

uma educação de qualidade para todos, contribuem para o aumento das desigualdades educacionais. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTUDO DO CONTROLE PLENO DA APRENDIZAGEM EM 

APRENDIZES ENVOLVIDOS NUM CONTEXTO ESTRATÉGICO 

METACOGNITIVO PROCEDIMENTAL E DE PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL NA UTILIZAÇÃO DA ROBÓTICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Batistela 

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este resumo está em consonância com a Linha de Pesquisa Processos Educativos e Linguagem do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação e com o Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Inclusão Digital, ambos da Universidade de Passo Fundo. Trata-se de uma tese de doutorado, que é 

continuidade de uma limitação percebida na dissertação de mestrado de Batistela (2015), que tem 

relação com a consciência e o controle da própria aprendizagem. Com isso, objetiva-se, a partir da 

pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, embasada em aportes teórico-pedagógicos, pesquisa de 

campo, observações e entrevistas, por meio do método indutivo, analisar como os aprendizes, 

envolvidos num contexto de Olimpíada Brasileira de Robótica, executam o controle da própria 

aprendizagem através dos componentes de ação, planejamento, regulagem e avaliação.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em Municio (2014), estar informado e conectado a um excesso de informações não assegura estar mais 

dotado de conhecimento. Assim, interpretar as informações e transformá-las em conhecimento pode 

ser um problema a ser resolvido! Nesse sentido, se faz necessário ‘saber como’ utilizar os próprios 
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conhecimentos de forma mais adequada para cada situação, portanto, trata-se de um conhecimento de 

caráter procedimental. Para tanto, existem os componentes de ação, planejamento, regulagem e 

avaliação, que por intermédio da gestão metacognitiva, favorecem o uso de estratégias e permitem o 

gerenciamento do próprio conhecimento, organizando, interpretando e avaliando as possibilidades de 

aplicá-lo à novas situações. 

Papert (1980), a partir da teoria da computação, das reflexões sobre como as crianças pensam e 

aprendem e como os computadores poderiam pensar, propõe que nesse processo de pensar com a 

máquina e pensar sobre o próprio pensar, se utilize de computadores. Para tanto, apresenta as 

expressões ‘knowing-that’ e ‘knowing-how’ como duas maneiras de saber, que significam ‘saber que’ 

versus ‘saber como’. Papert (1985) destaca o pensamento de procedimentos como uma ferramenta 

intelectual poderosa para ‘pensar como um computador’, o que se aproxima de uma gestão 

metacognitiva procedimental. 

Sendo assim, o referencial básico tem influência na corrente de pensamento clássico, proveniente do 

processo de aprendizagem de Jean Piaget, em que se ampara substancialmente nos seus 

contemporâneos Juan Ignacio Pozo Municio, dando ênfase a gestão metacognitiva procedimental e, em 

Mitchel Resnick, a espiral da aprendizagem criativa, num processo de imaginar, criar, brincar, 

compartilhar e refletir, entre outros intérpretes da área da aprendizagem, da robótica e do pensamento 

computacional. 

Com base em Minayo (2010), de que a teoria e a metodologia devem caminhar juntas, transcende-se 

este processo, criando uma estratégia metacognitiva procedimental contida num ciclo de pensamento 

computacional (EMPPC), a qual sustenta a criação de planos de ação, em que o sujeito precisa valorizar 

o processo para chegar ao resultado e não apenas o resultado em si.  

Frente à mediação do plano de ação piloto, adaptado para dois dias de treinamento para a Olimpíada 

Brasileira de Robótica de 2020, totalizando 15 horas, na presença de uma amostra de três aprendizes e 

dois mestres, chegou-se à análises, à interpretações e à propostas parciais, para qualificá-las e aplicá-

las em pesquisa empírica definitiva.  

Acredita-se que o uso deliberado e planificado de um plano de ação, fundamentado na EMPPC, conduza 

os aprendizes a um domínio estratégico, em que o mestre vai, progressivamente, se tornando mais 

desnecessário e, portanto, chega-se a um controle pleno da sua aprendizagem. O estudo, associando 

tais temáticas, revela-se incipiente, porém promissor, pois, diante das fontes pesquisadas, mostra 

carência de pesquisas nessa esfera. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ter controle sobre os próprios processos de aprendizagem é ter domínio sobre as estratégias de 

aprendizagem. Estas são identificadas pelo uso dos componentes planejamento, regulagem e avaliação. 

Num universo de robótica, juntamente com atividades que desenvolvam o pensamento computacional, 

a intervenção por meio da EMPPC pode proporcionar autonomia no pensamento dos aprendizes e na 

forma de pensar. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ROSELI DOLESKI PRETTO - REESCREVENDO A UMA FRAÇÃO 

DA HISTÓRIA DA ARTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fernando Stähler Malheiros  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Jacqueline Ahlert 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Conforme Belting (2006), há na contemporaneidade, uma necessidade de se reescrever a história da 

arte, pois estaríamos agora em um movimento dissenso ao explorar e documentar as minorias deixadas 

de fora. É pensando nisto que esta pesquisa se debruça, ao lançar luz sobre a carreira da artista Roseli 

Doleski Pretto, que por residir no interior do estado do Rio Grande do Sul, acabou por ficar distante da 

narrativa do sistema de artes sulino.  

Torna-se necessário abordar a relevância da iconografia e carreira artística de Pretto, com a finalidade 

de preencher mesmo que brevemente a grande lacuna teórica, no que diz respeito a produção de Roseli 

enquanto artista visual, e os desdobramentos de sua poética visual.   

Ao compreender a importância de estudar a história regional da cidade de Passo Fundo, nesta pesquisa 

busca-se depreender como se constituiu a artista visual Roseli Doleski Pretto, além de buscar os 

possíveis sentidos que carregam suas produções artísticas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em caráter municipal, o nome de Roseli pode ser visto dando o nome a um grande e importante espaço 

cultural da cidade de Passo Fundo, salientando-se, assim, a importância do ícone cultural. O Espaço 

Cultural Roseli Doleski Pretto, abriga os principais órgãos culturais do município, sendo eles: Museu de 

Artes Visuais Ruth Schneider, Academia Passo-Fundense de Letras, Instituto Histórico de Passo Fundo, 

Teatro Municipal Múcio de Castro e Biblioteca Municipal Arno Viunisk - homenagem essa realizada em 

dezembro de 2003 -, sancionada pela lei de Nº 4097/03, conforme informações disponíveis no site da 

Prefeitura Municipal de Passo Fundo.   

Maria Roseli Doleski Pretto ou Roseli Doleski Pretto - como assinava em suas obras -, nascida em 

Uruguaiana no ano de 1945, formou-se no curso de Belas Artes, Licenciatura em Desenho, no ano de 
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1969, pela Universidade de Passo Fundo. Pretto atuou como professora em todos os anos de sua vida 

profissional, tanto no magistério estadual, como também posteriormente na Universidade. Na 

Universidade de Passo Fundo, Roseli realizou sua especialização em Arte, Teoria e Métodos, e, na 

mesma Instituição foi onde começou a lecionar aulas de desenho no então curso de Artes Plásticas. 

(TOMASINI, 2018) 

Além dos importantes papéis desempenhados como professora na UPF e coordenadora do MAVRS, 

Roseli também obteve êxito como artista, atuando em técnicas como pintura, desenho, escultura e 

gravura. Esta última, rendeu à artista viagens semanais a capital do estado, Porto Alegre, onde ela 

participou de grupos de gravuristas, transitando entre o “Oficina 11”, “MAM” e “Museu do Trabalho”. 

Ao analisar o gráfico presente na dissertação de Luciane Campana Tomasini, que traz em seu corpo 

informações das exposições que Roseli participou, podemos notar que mesmo tendo concluído sua 

formação no ano de 1969, a artista somente começou a articular sua carreira artística, de modo a ser 

inserida no sistema das artes, na década de 80, seguindo até o ano de seu falecimento, em 2002. 

(TOMASINI, 2018) O que confere com a informação dita por ela em uma rara entrevista no ano de 2001, 

na qual a artista explica que tardou por iniciar sua carreira como artista, pois tinha para si que a partir 

do momento que se iniciasse, ela não cessaria sua carreira artística. (PRETTO, 2001). 

Com uma média de vinte anos inserida no sistema das artes, Roseli consagrou-se com uma carreira de 

grande relevância, principalmente por ser uma artista do interior do estado. Como resultado desta 

trajetória de êxito, em seu currículo artístico consta exposições individuais e coletivas, que circularam 

tanto em escala regional, como nacional e internacional, também consta premiações e menções 

honrosas recebidas durante estas duas décadas de produção. Acervos de importantes instituições, 

como por exemplo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, possuem obras da artista em suas coleções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao nos debruçarmos sobre a jornada artística de Roseli, nos deparamos com a trajetória de uma artista, 

amplamente engajada com a arte, não só com a sua própria produção, mas também com a cultura da 

cidade em que residia, Passo Fundo. Pelo seu desempenho nas artes e por seu papel enquanto ícone 

cultural, torna-se necessário que pesquisas como esta, a respeito da artista, para venham a construir 

um material teórico a fim de preencher a lacuna de pesquisas acerca de Pretto.  

 

REFERÊNCIAS: 

BELTING, Hans. O fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo. Cosac Naify, 2006. 

PRETTO, Maria Roseli. Entrevista. [2001]. Entrevista a César Augusto Azevedo dos Santos. Vídeo 49’48”. 

UPF/TV (Emissora em canal aberto) Passo Fundo,2002. 

TOMASINI, Luciane Campana. UM MUSEU, PARA QUÊ(M)?. 2018. 291 p. Dissertação (Mestrado em 

Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 2018.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

6
3

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESITÊNCIA      

 

AUTOR PRINCIPAL: FLÁVIA STEFANELLO  

COAUTORES: ALTAIR ALBERTO FÁVERO 

ORIENTADOR: ALTAIR ALBERTO FÁVERO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente ensaio tem por escopo realizar uma discussão acerca do processo de globalização e suas 

implicações na Educação do Campo. Trazer a Educação do Campo para dentro desta discussão, resulta 

em identificar os impactos que a globalização pode trazer, afetando a singularidade cultural e social 

destes sujeitos. Trata-se de um estudo teórico-bibliográfico de natureza básica, qualitativo quanto à 

abordagem do problema e descritivo analítico quanto aos objetivos. O ensaio está estruturado da 

seguinte forma: inicialmente serão apresentadas as dimensões da globalização na modernidade; em 

seguida o ensaio fará um breve histórico e caracterização da educação do campo; na sequência serão 

discutidas algumas implicações produzidas na educação do campo pelo processo de globalização; por 

fim, nas considerações finais são apresentadas as políticas educacionais direcionadas para a Educação 

do Campo como forma de resistência ao processo de globalização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Discutir educação perpassa por políticas públicas e pela observação acerca dos fenômenos globais que 

ocorrem simultaneamente aos seus avanços e retrocessos. Um desses fenômenos, é a globalização, 

processo responsável pela aproximação social e cultural das nações, também em âmbito econômico e 

político, junto da integração de mercado internacional. Com a chegada do século XXI, a globalização se 

intensificou, evidenciando questões que se referem a modernidade, ao desenvolvimento passado e 

formas institucionais presentes no mundo moderno (Giddens, 2002). São os impactos globais da 

modernidade que indicam ser inegável perceber a onipresença da globalização, e a educação, em todas 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

6
4

 

suas esferas, é abraçada por ela, principalmente ao que se refere a mercantilização no sistema 

educacional. Contudo, é a Educação do Campo que padece ainda mais com esses efeitos.  

Caracterizada pela construção de uma educação adequada às culturas, ritmos, singularidade e tempos 

dos sujeitos do campo em um cenário de luta permanente por direitos (Molina e Freitas, 2011), a 

Educação do Campo está num espaço formativo distinto da cidade, portanto deve ter práticas, políticas 

públicas e currículos adequados (Arroyo e Fernandes, 1999). Contrapondo isso, a globalização, promove 

a homogeneização e a uniformidade, resultando no esmagamento das culturas locais, utilizando a 

intervenção do direito, do sistema educacional ou dos meios de comunicação social, para padronizar a 

cultura e sociedade, excluindo o que é diferente (Santos, 2001).  

Para a Educação do Campo e seus sujeitos a homogeneização cultural exclui sua singularidade e 

padroniza um comportamento que nega a historicidade das lutas camponesas pela terra e educação de 

qualidade que lhe é inerente. Um sistema educacional que uniformiza culturas deixa em estado de 

escassez e ausência, o protagonismo da juventude do campo.  As Políticas Educacionais voltadas para a 

Educação do Campo são elos de uma corrente que tenta findar a violência cultural provocada pela 

globalização. Essas políticas têm o intuito de fortalecer o campo e criar condições que garantam a 

permanência e êxito dos sujeitos, garantindo um processo formativo relacionado com o contexto vivido 

pelo camponês.  

A globalização, que insiste em adentrar nos diversos espaços sociais, 

unificando/homogeneizando/padronizando culturas e sujeitos, desconsidera as histórias e contextos de 

vida, e são nas políticas públicas que o campo encontra uma forma de resistir enquanto sujeitos sociais. 

Atualmente no Brasil, existem políticas específicas para a Educação do Campo, como o Pronera, o 

Procampo e o Pronacampo, que embora com objetivos diferentes, estão associadas aos espaços de 

ensino, possibilitando a escolarização pública, gratuita e de qualidade aos sujeitos que vivem no campo, 

garantindo a inclusão social desses sujeitos, mantendo o diálogo entre realidade 

socioeconômica/geográfica, cultural e ambiental, sem que sejam abolidas as características 

culturais/sociais dos sujei      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através da Educação do Campo se garante ampliação, permanência e êxito no espaço rural. Por mais 

que a globalização advinda da modernidade atente para a evolução no campo, a homogeneização 

cultural que está impregnada com essa demanda, induz à extinção das características do sujeito do 

campo.  As políticas públicas destinadas a Educação do Campo, são formas de resistência frente a esse 

movimento. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMIGRAÇÃO, COLONIZAÇÃO E COLÔNIAS PARTICULARES NO 

OESTE CATARINENSE - A SOCIEDADE TERRITORIAL MOSELE, 

EBERLE E AHRONS LTDA (1908-1944) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Luiza Magro  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Dra. Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem por propósito investigar o projeto de colonização da Sociedade Territorial, 

Mosele, Eberle e Ahrons Ltda, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atuante na antiga região 

de Cruzeiro, oeste catarinense, entre 1908 e 1944. Parte-se do pressuposto de que, nesse período, 

houve a enxamagem de colonos e também de colonizadoras do Rio-grandense para o oeste de Santa 

Catarina. A Colonizadora Ahrons foi formada pelo engenheiro Rudolph Ahrons, de Porto Alegre; o 

empresário Abramo Eberle e os irmãos Mosele, de Caxias do Sul. A sede da empresa situava-se em Porto 

Alegre, com escritório inicialmente em Marcelino Ramos, transferido posteriormente para outra 

margem do rio Uruguai, na região de Cruzeiro, que atualmente compreende o meio oeste catarinense, 

região do Vale do Contestado.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A migração é um fenômeno variado, tem a mobilidade como ponto em comum. A finalidade é a busca 

de melhores condições de sobrevivência. A migração interna, de uma colônia para outra, marcou o 

processo de colonização no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na década de 1920, nota-se o início 

de um novo ciclo migratório, partindo das "colônias novas" do Planalto Rio-grandense rumo ao oeste 

catarinense (NEUMANN, 2016). 
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Segundo Roche (1969), a colonização dirigida pelo governo do Império e República, no Rio Grande do 

Sul, se deu em diversas fases. As mais importantes para o presente estudo são a terceira e quarta fases, 

chamadas de enxamagem para o Norte. A terceira fase, iniciada em 1890, foi o salto para o Planalto Rio-

grandense, onde surgiram novas colônias que receberam descendentes de imigrantes das colônias 

velhas. Posteriormente, em 1914, acontece a quarta fase, marcada pelo êxodo do Rio Grande do Sul e 

a busca pelas terras do oeste catarinense. 

Paralelo a migração dos colonos, houve a migração de empresas de colonização privadas, até então 

ativas no Rio Grande do Sul, muitas delas, na região do Planalto Rio-grandense. O perfil das "colônias 

novíssimas" formadas no oeste de Santa Catarina era variado, havendo colônias mistas, étnicas e 

confessionais. Percebe-se que no interior das colônias, os colonos se reagrupavam, orientados pela 

origem étnica e confessional. Os preços competititivos das terras eram o principal fator de atração, 

reforçado na propaganda promovida pelos agentes de colonização a serviço das colonizadoras. O 

interesse central das empresas colonizadoras atuantes no oeste catarinense era o comércio de terras, 

com a expansão de seus empreendimentos, auferindo de lucros significativos. 

Por isto, em escala de observação reduzida, utilizando a discussão do paradigma indiciário (GINZBURG, 

1989), verifica-se a atuação da Colonizadora Ahrons por intermédio de seu escritório local, também a 

complexidade da estrutura e funcionamento de uma empresa de colonização particular.  

A Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons & Cia foi uma das empresas atuantes na região do oeste 

catarinense, fruto da associação de um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, interessados em 

lucrar com o comércio de terras, aliando no empreendimento capital, prestígio e empreendedorismo. 

Tratava-se de uma sociedade formada por Rudolph Ahrons, Abramo Eberle, os irmãos Mosele e sócios 

minoritários. Fundaram a colônia Concórdia, administrada pelos irmãos Mosele, que foram o braço da 

empresa na colônia, acompanhando a instalação dos colonos e o desenvolvimento da colônia. Ao 

reduzir o foco de análise para estrutura da empresa, sobressai um grupo de empresários, atuantes em 

ramos os mais diversos, que se associaram em prol de um projeto maior, em um campo de atividades 

totalmente estranho até então. O ponto de convergência: o capital econômico e social e a possibilidade 

de sua multiplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nas décadas de 1920-1930, a enxamagem de empresas de colonização e colonos do Rio Grande do Sul 

se dirigiu ao oeste catarinense, cujo produto vendido nos anúncios, panfletos e prospectos eram terras 

férteis, baratas, com madeira em abundância. As empresas e os colonos contribuíram para ocupação 

efetiva da região, atendendo à demanda do governo do estado de Santa Catarina, mas por outro lado, 

foram fatores relevantes na expulsão da população remanescente do Contestado e dos caboclos. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMADOR, Milton Cleber Pereira. A colonização na pequena propriedade familiar pelo descendente de 

imigrante e o desenvolvimento socioeconômico de Concórdia (1920 a 1960). Concórdia: Fundação 

Municipal de Cultura; Gráfica Sul Oeste, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO CICLO DE 

ALFABETIZAÇÃO: O QUE DIZEM OS CADERNOS DE 

FORMAÇÃO DO PNAIC? 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gilcéia Damasceno de Oliveira  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Adriana Dickel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um acordo formal assumido pelos 

governos federal, distrital, estaduais e municipais de assegurar a alfabetização de todas as crianças, no 

máximo, até a conclusão do 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012a). Para o alcance desse 

propósito, o PNAIC dispunha de ações estratégicas que compreendiam programas e materiais 

curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). Dentre esses materiais, 

destaca-se os Cadernos de Formação que foram organizados para servir de apoio aos cursos de 

formação dos professores que atuavam nos anos iniciais de escolarização. Dessa forma, este estudo 

objetiva reconhecer a(s) proposta(s) de avaliação da aprendizagem para o ciclo de alfabetização, 

veiculada(s) pelos Cadernos de Formação do PNAIC, analisando que lugar assume o aluno nessa(s) 

proposta(s). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A proposta do PNAIC para formar os professores alfabetizadores contemplou distintas estratégias, 

destacando-se um conjunto de materiais, neste caso, os Cadernos de Formação, que serviram a 

constituição da base teórica que alicerçou o processo formativo. Em vista disso, é oportuno discutir 

como a temática da avaliação foi abordada no decorrer desse processo. Verificamos que um dos 

objetivos da formação era possibilitar aos professores “compreender a importância da avaliação no ciclo 
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de alfabetização, analisando e construindo instrumentos de avaliação e de registro de aprendizagem” 

(BRASIL, 2012b, p. 31). Entretanto, a avaliação obteve pouco destaque nas discussões propostas nos 

cursos, sendo um dos últimos temas a serem abordados nos Cadernos de Formação. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos pela análise documental dos Cadernos de Formação 

disponibilizados pelo PNAIC entre 2012 e 2015. Selecionamos 19 textos dos Cadernos de Formação, 

para analisá-los recorremos ao método de investigação de análise de conteúdo. Inicialmente, 

realizamos uma “leitura flutuante” do material selecionado, a que se seguiu uma leitura crítica a fim de 

proceder à codificação, isto é, ao desmembramento dos textos em unidades de registro, extraídas de 

cada um dos textos que integram nosso corpus, de modo a permitir que fossem agrupadas em 

categorias com conteúdo aproximado. É oportuno comentar que o sistema de categorias foi 

determinado com base na análise dos dados selecionados no corpus, em diálogo com o referencial 

teórico escolhido para esta pesquisa. Assim, resultou do processo de análise um total de sete categorias: 

avaliação diagnóstica; avaliação somativa; avaliação formativa; abordagem tradicional da avaliação; 

professor; aluno; instrumentos de avaliação e de registro.  

Verificamos que a proposta de avaliação do PNAIC para o ciclo de alfabetização se encontra alicerçada 

em diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Além disso, observamos que nos cadernos se buscou 

promover o diálogo em torno de temáticas ligadas à avaliação, que por vezes são pouco abordadas em 

processos de formação de professores, como, por exemplo, a avaliação da prática pedagógica do 

professor. Com relação ao lugar ocupado pelo aluno no processo de avaliação, este atua em dois 

momentos: ao avaliar a sua aprendizagem; e ao avaliar a prática pedagógica do professor. Portanto, o 

PNAIC contribuiu com a divulgação de uma proposta limitada a proposta de instrumentos de avaliação 

voltados ao controle das ações de professores e alunos, que compreendemos não garante um processo 

de aprendizagem qualificado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com este estudo esperamos contribuir para a ampliação dos conhecimentos teóricos e práticos com 

relação à temática do lugar do aluno no processo avaliativo. Além disso, esperamos ter avançado em 

relação aos estudos que nos precederam em relação a proposta de avaliação do PNAIC, que julgamos 

pouco ter contribuiu para a qualificação do processo de aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa e define suas diretrizes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, nº 129, p. 22, 05 jul. Seção 1. 2012a. 

_______. Ministério da Educação. Secretária da Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação do Professor Alfabetizador: 

caderno de apresentação. Brasília: MEC, SEB, 2012b.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A REPRESENTAÇÃO DA ETNICIDADE NA OBRA DE 

GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Gláucia Elisa Zinani Rodrigues  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A temática do presente estudo trata da representação das múltiplas etnicidades na obra literária do 

escritor Gladstone Osório Mársico (1927-1976), que tem como cenário Erechim/RS. A proposta, situada 

no diálogo entre a Literatura e a História, justifica-se dado o diferencial da obra de Mársico, que em 

seus enredos, cenários e personagens retratou, de modo satírico-marginal, as relações cotidianas de um 

município no interior do Estado, especialmente as relações interéticas. Objetiva-se demonstrar que as 

múltiplas etnicidades constituem o eixo central da produção literária de Mársico, nas suas obras: Minha 

morte e outras vidas (1958), Gatos à Paisana (1962), Cogumelos de Outono (1972), Cágada (ou uma 

cidade a passo de) (1974) e Furúnculo (1994). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 O estudo, em termos teórico-metodológicos, dialoga com a História Cultural, situando-se na fronteira 

entre História e Literatura, entendendo que a produção literária, como um representação datada no 

tempo e espaço, constitui uma fonte importante para os estudos historiográficos. Trata-se de um estudo 

de análise qualitativa e cruzamento das fontes. 

Teoricamente, aborda-se  articulação entre História e Literatura, bem como o conceito de 

representação na perspectiva de Chartier (2010), que o define como instrumento teórico-metodológico 

capaz de apreender em um campo histórico particular, a internalização simbólica das lutas pelo poder 

e dominação entre os grupos, ou entre os indivíduos representantes de tais grupos, estruturadas a partir 
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de relações externas objetivas entre os mesmos e que existem independentemente das consciências e 

vontades individuais que as produziram dentro de determinado campo social. Já a etnicidade é 

entendida sob a ótica de Fredrik Barth (1998), como a representação da organização social de diferenças 

culturais, pensar a etnicidade relacionada à asserção de diferenças culturais. 

O estudo, em fase inicial, permite aifrmar que a obra satírica de Mársico, traz a representação do espaço 

erechinense anterior e durante o processo imigratório, nota-se que algumas personagens possuem 

verossimilhança com pessoas de Erechim-RS. Pautado nos dados coletados, Mársico, advogado da 

Jewish Colonization Association (ICA), era testemunha ocular da presença de diferentes grupos étnicos 

no Estado, mesclando em suas obras literárias saberes históricos, vivências sociais e culturais. Logo, seus 

personagens transitam no espaço urbano e rural, carregam consigo sua cultura, sua religiosidade, seus 

saberes e fazeres, vivendo o seu cotidiano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa ainda está em andamento, mas permite afirmar que a escrita da obra de Mársico apresenta 

verossimilhança com o espaço rural e urbano de Erechim-RS, e que são objetos da literatura, 

representados com características culturais, socieconômicas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARTH, Frederik. Grupos Étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P. Teorias da etnicidade. Seguido de 
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Autêntica, 2010. 

MÁRSICO, Gladstone Osório. Minha morte e outras vidas. Porto Alegre: Livraria do Globo. 1958. 

______. Gladstone Osório. Gatos à Paisana. Porto Alegre. Sulina, 1962. 

______. Cogumelos de Outono. Porto Alegre: Movimento, 1972. 

______.Cágada (ou a História de um município a passo de). Porto Alegre: Ed Movimento. 1974. 

______. Furúnculo: romance. Porto Alegre: IEL/ Movimento; Erechim: Prefeitura de Erechim, 1994. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA  E A DINÂMICA RECENTE DO 

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Indaia Dias Lopes  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo tem como tema o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

com o objetivo de analisar a trajetória dessa política pública, identificando os avanços e os limites no 

âmbito da operacionalização do Programa. 

O Pronaf é a principal política pública formulada para a agricultura familiar em âmbito nacional e 

representa uma conquista para esta categoria social, que até início da década de 1990 não tinha 

nenhuma política pública específica. Tendo em vista a importância do Pronaf para a reprodução social 

da agricultura familiar brasileira, justifica-se a escolha dessa temática. 

O Programa brasileiro é reconhecido internacionalmente como referência de política pública para a 

agricultura familiar e vem sendo utilizado como modelo para outros países da América Latina 

(SABOURIN; NIEDERLE, 2017). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa dos dados 

coletados por meio de livros, artigos científicos e legislação. Os dados são analisados a partir do 

referencial teórico das políticas públicas. Este estudo faz parte de um trabalho maior, que é a Tese da 

presente autora, que ainda está em desenvolvimento.   
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O Pronaf tem como objetivo estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão-de-obra familiar, 

através do financiamento de atividades e de serviços rurais agropecuários e não agropecuários que são 

desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias que sejam próximas (BACEN, 

2019). Os beneficiários são agricultores familiares que comprovem estar enquadrados no Programa, 

através da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

A criação do Pronaf ocorreu em um contexto socioeconômico onde o acesso ao crédito rural pelos 

agricultores familiares era precário. Desde a formulação do Programa, uma das principais limitações 

para a evolução no Pronaf se constitui no setor bancário público, ainda ocorrendo resistência por este 

setor na liberação dos recursos para ampliação dos beneficiários (GUANZIROLLI, 2007). 

No decorrer dos anos, o Pronaf foi passando por readequações com vistas a atender as demandas da 

agricultura familiar. Em 1999, o Programa foi dividido em diferentes grupos de acordo com as faixas de 

renda e tipo de atividade: A, B, C e D, com destaque para o grupo B, que tinha como foco agricultores 

em maiores condições de vulnerabilidade socioeconômica.  

As diferentes regiões brasileiras possuem modelos de desenvolvimento desiguais. No caso da região 

Sul, por exemplo, existe uma vinculação bastante significativa à produção agroindustrial, abarcando 

significativa parcela do crédito do Pronaf para esta região, e causando um desequilíbrio quando 

contrastado com as demais regiões do país. 

Com a crise mundial de alimentos ocorrida no ano de 2008, o Governo criou o Pronaf Mais Alimentos, 

uma linha de financiamento de investimento, que tinha por objetivo propiciar aos agricultores 

condições de recuperar sua infraestrutura rural para produzir alimentos recorrendo a aquisição de 

tratores, veículos agrícolas, investimentos em capitais fixos das propriedades rurais. 

Desde sua criação o Pronaf foi avançando, foi dividido em grupos no ano de 1999, foram criadas 

diferentes linhas de crédito e os valores disponibilizados foram aumentando a cada ano safra. Na 

configuração recente, tendo como base o ano safra 2019/2020, o Programa possui 16 linhas de atuação, 

consolidando este programa. 

A política pública abarca inúmeros atores e níveis de decisão, ainda que seja operacionalizada por meio 

do governo, mas não se restringe a participantes formais. Assim ocorreu com o Pronaf, que envolveu 

inúmeros atores sociais em busca de uma política de crédito para os agricultores familiares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Pronaf é a principal política pública para a agricultura familiar brasileira e surgiu como resultado de 

mobilizações de sindicatos, agricultores, políticos, dentre outros, que reivindicavam uma política de 

crédito rural para pequenos agricultores. Desde a sua implementação, o Programa passou por 

reformulações e adequações em relação ao público alvo e as linhas de crédito. 

Destaca-se que por fazer parte de um estudo ainda em desenvolvimento, os resultados aqui 

apresentados são preliminares.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

HABILIDADE SOCIAL NA GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

EM PASSO FUNDO (RS) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Indaia Dias Lopes  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O tema deste trabalho é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os municípios realizam a 

operacionalização dos recursos deste Programa de formas distintas, de acordo com sua estrutura e 

especificidades locais. (BALEM, 2015). É o nível local que fará com que a legislação federal da 

alimentação escolar (Lei n° 11.947/2009) tenha ou não efetividade, dependendo da conscientização e 

liderança dos gestores, profissionais técnicos e da participação da sociedade civil. Mercados 

institucionais, Nova Sociologia Econômica (FLIGSTEIN, 2007), Agricultura Familiar (SCHNEIDER, 2016) e 

Segurança Alimentar e Nutricional – SAN (MALUF, 2007) constituíram a base teórico-conceitual para a 

análise dos resultados deste estudo. O objetivo deste estudo consiste em analisar a operacionalização 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar na rede escolar municipal de Passo Fundo, localizado no 

estado do Rio Grande do Sul, especialmente a partir de Lei nº 11.947/2009.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Trata-se de uma pesquisa explicativa, com abordagem qualitativa dos dados coletados por meio de 

entrevistas, documentos e revisão bibliográfica. As entrevistas foram realizadas com os informantes-

chave (nutricionistas, secretário municipal de educação, diretoras de escolas, merendeiras e observação 

direta com os alunos) ligados ao programa de alimentação escolar em Passo Fundo, com autorização 

realizada por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos mesmos. 
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O conceito de ação proposto pela habilidade social e teoria dos campos tem origem no interacionismo 

simbólico e recebeu a denominação de habilidade social (FLIGSTEIN, 2007). A habilidade social se pauta 

no entendimento de que os atores necessitam induzir a cooperação dos outros, nas palavras de Fligstein 

(2007, p. 62): “a habilidade de motivar os outros a tomar parte em uma ação coletiva é uma habilidade 

social que se prova crucial para a construção e reprodução de ordens locais”. 

A habilidade social pode ser compreendida como a habilidade por parte dos atores em conseguir com 

que os membros de um grupo atuem de forma coletiva. Fligstein (2007) explica que todos os seres 

humanos são dotados de alguma habilidade social em razão de sua atuação em grupos, no entanto, 

existem alguns atores que são mais habilidosos em conseguir a cooperação dos outros. 

À luz do conceito de habilidade social e teoria dos campos investiga-se neste estudo de que forma as 

relações entre os atores envolvidos no processo de operacionalização do PNAE influenciam nos 

resultados alcançados com o programa no município de Passo Fundo, possibilitando dessa forma 

identificar os limites e potencialidades do mesmo em âmbito local. 

As escolas municipais de Passo Fundo possuem uma gestão centralizada na Prefeitura Municipal, com 

um órgão específico para a alimentação escolar, tendo como coordenadora e responsável técnica uma 

nutricionista. Esta modalidade vem permitindo o estabelecimento de relações de confiança entre os 

gestores do Programa, as cooperativas de agricultores familiares fornecedoras e os outros órgãos 

envolvidos com a alimentação escolar (Emater, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar). No processo de articulação entre os diferentes atores sociais envolvidos na 

operacionalização do Programa em Passo Fundo destaca-se a atuação da Unidade de Cooperativismo 

(UCP) da Emater de Erechim (RS) enquanto ator social hábil (FLIGSTEIN, 2007), com capacidade de 

intervir e organizar os outros atores e de influenciar os mesmos a alcançar melhores resultados no 

programa de alimentação escolar. A formação do mercado institucional de alimentação escolar em 

Passo Fundo consolida-se a partir da entrada dessa instituição capaz de identificar as dificuldades 

enfrentadas tanto pelo lado da demanda, como da oferta, e propor estratégias a fim de promover a 

cooperação dos atores sociais envolvidos na operacionalização do Programa, com vistas a alcançar 

melhores resultados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O que se observa na gestão do PNAE é que existe uma diversidade de elementos que precisam ser 

avaliados para que possam ser traçadas estratégias. 

Considerando o objetivo deste estudo, conclui-se que a gestão utilizada na rede municipal de Passo 

Fundo vem permitindo o alcance de importantes resultados, porque permite uma rede mais densa de 

interações e, além disso, garante economias de escala, fator essencial para a adesão de 

agricultores/cooperativas de agricultores familiares locais. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
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"GABINETE DE INVESTIGAÇÃO": AS CRISTÃS-NOVAS NA 

HISTORIOGRAFIA DE ANITA NOVINSKY 

 

AUTOR PRINCIPAL: Isadora Regina Celso Barbosa  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Prof. Dra. Ironita Adenir Policarpo Machado 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Inquisição portuguesa foi uma instituição criada pela Igreja Católica durante o século XVI, mais 

precisamente no dia 23 de maio de 1536 quando uma Bula do papa Paulo III instituiu em Portugal o 

Tribunal do Santo Ofício da Inquisição com o objetivo de punir indivíduos que não estivessem de acordo 

com a moral religiosa católica. Esse processo também atingiu o Novo Mundo e teve reflexos sobre os 

aspectos políticos, culturais, religiosos, econômicos e sociais do Brasil Colônia. Tendo isso em vista, o 

objeto de estudo centra-se na produção historiográfica das obras de Anita Novinsky, tendo como 

recorte a temática das cristãs-novas, que foram presas e perseguidas pela Inquisição no Brasil entre os 

séculos XVI a XIX. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Inquisição portuguesa foi uma instituição criada pela Igreja Católica durante o século XVI, mais 

precisamente no dia 23 de maio de 1536 quando uma Bula do papa Paulo III instituiu em Portugal o 

Tribunal do Santo Ofício da Inquisição (NOVINSKY, p. 91, 1987) com o objetivo de punir indivíduos que 

não estivessem de acordo com a moral religiosa católica. Por meio de denúncias e forjando heresias, a 

Igreja teve como principal alvo os cristãos-novos e, com isso, o Tribunal do Santo Ofício restringiu 

liberdades individuais. A fé católica transformou a Inquisição numa das principais instituições que 

mantinha o Antigo Regime, dando poder absoluto ao clero e a nobreza sobre a sociedade.  
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Esse processo também atingiu o Novo Mundo e teve reflexos sobre os aspectos políticos, culturais, 

religiosos, econômicos e sociais do Brasil Colônia. Tendo os judeus convertidos ao cristianismo na 

Península Ibérica como inimigos durante os séculos XIV e XV, uma parcela desses indivíduos fugiram das 

perseguições religiosas para a América e se estabeleceram no Brasil. Todavia, diferentemente dos 

conhecidos tribunais medievais, o instituído em Portugal foi introduzido exclusivamente para investigar 

e punir os descendentes de judeus que foram convertidos a força ao catolicismo e que estavam sob 

suspeita de praticar o judaísmo. Sua ampliação foi rápida ao longo dos anos, não demorou a abarcar 

diversos outros tipos de comportamentos, tal quais: feitiçaria, sodomia, homossexualidade, bigamia e 

blasfêmia (NOVINSKY, 2009, p.17).  

  O objeto de estudo centra-se na produção historiográfica das obras de Anita Novinsky, tendo como 

recorte a temática das cristãs-novas, que foram presas e perseguidas pela Inquisição no Brasil entre os 

séculos XVI a XIX, presente  na narrativa das quatro obras de Anita Novinsky “Inquisição-Inventários de 

Bens Confiscados a Cristãos Novos no Brasil – séc. XVIII” (1978), “Inquisição – Rol dos Culpados” (1992), 

“Inquisição – Prisioneiros do Brasil (XVI-XIX)”, 2002, e “Gabinete de Investigação: uma “caça aos judeus” 

sem precedentes” (2007), os quais serão fonte de estudo do presente projeto, pois a produção de 

conhecimento sobre as cristãs novas auxiliam para que possamos tecer considerações a respeito da 

ação inquisitorial movida sobre essas mulheres recorrendo aos processos utilizados pela autora no livro, 

buscando qual foi sua corrente teórica utilizada e analisar a forma como essas mulheres são 

representadas em aspectos da vida cotidiana. Família, identidade, hábitos e bens pessoais são algumas 

das questões sobre elas que são retratadas nos livros de Anita Novinsky, fazendo parte da série “Fontes 

para a história de Portugal e do Brasil”. . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Provisoriamente conclui-se que, a partir das especificidades das estratégias anteriormente elucidadas, 

bem como do problema definido para nossa investigação, será possível à interpretação historiográfica, 

tendo como procedimento metodológico a estratégia dialética será possível avaliar/mapear as 

mudanças estruturais do pensamento histórico e historiográfico, como também abordar articulações 

do imaginário social e as redes de significações no contexto social. 

 

REFERÊNCIAS: 

NOVINSKY, Anita. Inquisição: prisioneiros do Brasil, séculos XVI a XIX. 2. ed. – São Paulo: Perspectiva, 

2009.2. ed., 2a reimpressão – São Paulo: Companhia das Letras, 2014 

NOVISNKY, Anita. O tribunal da Inquisição em Portugal. Revista da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

(5): 91-98, jun. 1987 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL E AS 

POSSIBILIDADES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NESTE 

PROCESSO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jean Leandro Horas  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Formar um sujeito integralmente é um grande desafio para os educadores e é premissa central da BNCC. 

Durante o processo educativo, faz-se necessária a exploração das seguintes dimensões: intelectual, 

física, emocional, social e cultural, fundamentais para o desenvolvimento integral do sujeito. Neste 

sentido, a música trabalha aspectos como a socialização, o trabalho coletivo, a sensibilidade, a 

humanização, a participação crítica e ativa na sociedade além de diversos elementos importantes da 

educação integral. 

A popularização das tecnologias digitais fez com que as pessoas pudessem ter acesso à informação com 

facilidade, contudo, é necessário que os educadores estejam preparados para lidar com essa nova 

demanda instituída dentro dos ambientes escolares e que, a partir disso, busquem a utilização dos 

recursos digitais como ferramenta potencializadora nos processos de ensino-aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O conceito de educação integral refere-se “à construção intencional de processos educativos que 

promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea.” BNCC (2018 p.14). Ou seja a 
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educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões - intelectual, física, 

emocional, social e cultural. (CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2019). 

A música é uma das manifestações culturais mais antigas do mundo e através dela é possível 

desenvolver um sujeito sensível, empático e humanizado. Na BNCC (2018 p. 196) música é apresentada 

como “a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e 

significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de 

saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.”. Portanto, a partir da música é 

possível desenvolver saberes musicais importantes para a participação ativa na vida em sociedade 

(BNCC, 2018). 

As tecnologias digitais estão presentes na vida das pessoas, a comunicação e o acesso a informações 

estão se tornando a cada dia mais necessárias e essa inserção da tecnologia fez com que as pessoas, 

pudessem utilizar esta ferramenta cada vez mais cedo. Hoje a maioria dos jovens e até mesmo das 

crianças possuem o seu dispositivo eletrônico e antes mesmo de estarem alfabetizados, utilizam essa 

ferramenta, que tornou-se um novo desafio para a educação e principalmente para o educador. 

A informática na educação:  

[...] é um novo domínio da ciência, cuja própria concepção traz embutido o 

conceito de pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio crítico entre 

diversos saberes e ideias desenvolvidas por diferentes pensadores. É uma 

ampla e abrangente abordagem sobre aprendizagem, filosofia do 

conhecimento, domínio das técnicas computacionais e da prática pedagógica. 

(ALMEIDA, 1996, p. 28) 

Ou seja, a função da informática educativa é contribuir para o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares, dando possibilidades para o aluno aprender por meio da comunicação interativa e da 

criatividade podendo assim, beneficiar não só este indivíduo mas a comunidade escolar (PEREIRA, 

2006). A partir disso, entende-se que o professor pode oferecer diversas possibilidades aos seus alunos, 

buscando a formação integral destes sujeitos, preparando-os para os desafios da atualidade e para 

atender às suas necessidades individuais, e a informática educativa passa a ser uma dessas 

possibilidades.  

É importante que seja avaliada a relevância deste estudo ao cruzar áreas tão distintas, mas tão 

importantes para a educação que é o caso da educação musical e da utilização das tecnologias digitais. 

“Estas áreas de pesquisa são integrativas e seus estudos tendem a promover avanços na medida em 

que se desenvolve uma consciência de que mudanças tecnológicas, culturais e pedagógicas estão 

interligadas.” (PEREIRA, 2006 p. 22) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este estudo apresenta a música como uma importante manifestação cultural que proporciona muitos 

benefícios às pessoas e apresenta a sua importância para uma formação integral dos sujeitos 

trabalhando aspectos necessários para o desenvolvimento pessoal e social. Além disso, o estudo 
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demonstra as possibilidades das tecnologias digitais em todos os aspectos educacionais, podendo ser 

uma possibilidade de potencialização do aprendizado musical e do desenvolvimento de novas 

habilidades. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC. 2018. Disponível no 

site:<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> 

Acesso em dezembro de 2019. 

CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL. O que é Educação Integral? Disponível em: 

<https://educacaointegral.org.br/conceito/>. Acesso em 07 dez. 2019. 

ALMEIDA, Maria Elisabeth de. Informática e Educação: diretrizes para uma formação reflexiva de 

professores. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação PUC: SP, 1996. 

PEREIRA, Eliton Perpétuo Rosa. Computador, multimídia e softwares na educação musical: uma análise 

microgenética do conhecimento musical na escola pública de educação básica. 2006. Dissertação 

(Mestrado em Música na Contemp 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS: O PAPEL DO SINDICATO NO 

CASO DA CIA. CERVEJARIA BRAHMA PASSO FUNDO/RS  

 

AUTOR PRINCIPAL: JÊNIFER DE BRUM PALMEIRAS  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: ANA LUIZA SETTI RECKZIEGEL  

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Em tempos de mudanças e transformações sociais, políticas, econômicas e ambientais, a história têm 

um relevante papel na dinâmica construção do futuro. Isso porque reúnem diferentes segmentos 

sociais, contribuindo com novas formulações, gerando oportunidades e, ainda, qualificando iniciativas 

de pesquisas. Com a intenção de colaborar com esse processo, construindo o debate teórico pelo viés 

econômico da política em relação ao trabalhador, pretende-se analisar o papel dos sindicados no 

ambiente laboral da Cervejaria Brahma em Passo Fundo/RS nos anos de 1989 à 1994, a partir de um 

processo trabalhista do Tribunal de Justiça do Trabalho, da 4ª Região, 1ª e 2ª Junta de Conciliação e 

Julgamento, Passo Fundo/RS. O texto tem como objetivo levantar o questionamento sobre a 

contribuição dos sindicatos para a melhoria das condições de trabalho dos reclamantes, visto que a 

empresa foi fechada em 1997, já com uma nova configuração industrial, tendo substituído mais da 

metade dos funcionários.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Sabe-se que o contexto contemporâneo evidencia que há, de um lado, um tensionamento social, um 

movimento mundial com base nas revoluções tecnológicas que favorecem o aumento da capacidade 

humana de desenvolvimento, de progresso, de melhoria da qualidade de vida e, por outro lado, as 

consequências decorrentes de um novo modelo de organização social e da lógica que o capital assume 

em diferentes países, que restringem as possibilidades da maioria da população de realizar sua 

humanidade (SANTOS JÚNIOR; SOCHACZEVSKI; 2017). Existe uma vasta literatura sobre a origem e o 

desenvolvimento da estrutura sindical no Brasil, com antigos e novos autores descrevendo uma longa 

sequência de eventos, ocorridos desde o início da década de 1930. O sistema sindical brasileiro possui 
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uma organização bastante segmentada, sendo dividido em diversos níveis hierárquicos com funções 

que vão desde a proteção dos trabalhadores até a promoção dos setores econômicos do país. Essa 

hierarquia se divide em Sindicatos, federações, Confederações Nacionais e Centrais Sindicais. Os 

sindicatos protegem os direitos dos trabalhadores de uma categoria, negociando diretamente com os 

empregadores, seus interesses dizem respeito sobretudo a defesa de direitos e negociação salarial 

(CAMPOS, 2016). Em 1947, a Cia. Cervejaria Brahma, com sede no Rio de Janeiro/RJ adquiriu a Cervejaria 

Serrana , transformando-a em Cia. Cervejaria Brahma, Filial de Passo Fundo/RS. Desde aquela data, até 

os dias de hoje, a Brahma , como é chamada pela população, sofreu muitas transformações que 

influenciaram o desenvolvimento de Passo fundo/RS. O início dos anos 1990 foram marcados pelas 

mudanças que sinalizavam melhores momentos para a economia, enunciado ao final do governo Sarney 

(1985 – 1990), enquanto reação à aprovação da Constituição Federal de 1988. Entretanto, o 

enxugamento do Estado ganhou maior vitalidade com o governo Fernando Collor de Melo (1990 – 1992) 

sem contar que o Brasil precisava acabar com o principal problema econômico: a inflação e enfrentar a 

defasagem tecnológica da indústria problema que o governo Collor  enfrentou propondo a criação de 

uma nova moeda, mudança de leis trabalhistas, abertura do mercado nacional e a privatização de 

estatais, consubstanciadas no que ficou conhecido como Plano Collor. Entretanto, essas novidades para 

alavancar a economia brasileira, não foram efetivadas repercutindo no processo do caso Brahma, em 

que o Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Passo Fundo(STIA/PF) ingressa com 

ação de cumprimento do dissídio acordado contra a cervejaria na qualidade de substituto processual 

dos empregados da reclamada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O que pode se corroborar no processo discutido, que o sindicato se mobilizou em uma ação coletiva 

solicitando o cumprimento de um dissídio para aproximadamente 300 funcionários, entretanto não 

conseguiu êxito gerando desgastes entre os funcionários, que foram abandonando a causa até a 

suspensão do processo e arquivamento. O papel do sindicato não significou qualquer benefício ao 

trabalhador, com objetivo de representatividade perante a lei de se fazer cumprir o direito do negado 

ao trabalhador. 

 

REFERÊNCIAS: 

CAMPOS, A. G. Breve histórico das mudanças na regulação do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 
2016 

SANTOS JÚNIOR, J. J. G.; SOCHACZEVSKI, M. História Global: um empreendimento intelectual em curso. 
Revista Tempo, Niterói, v. 23, n. 3, 2017, p. 482-502 

Processo trabalhista n. 430/1992, Tribunal de Justiça do Trabalho da 4ª Região, 1ª e 2ª Junta de 
Conciliação e Julgamento, Passo Fundo/RS, lote 256/2006, f. 38. 

 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EFRAÍM CARDOZO E A HISTORIOGRAFIA LIBERAL PARAGUAIA 

SOBRE A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jeremyas Machado Silva  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luiz Carlos Tau Golin       

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O tema deste trabalho consiste no estudo das crônicas de Efraím Cardozo sobre a Guerra da Tríplice 

Aliança. Estas foram escritas no recorte temporal de 1965 e 1970. O objetivo do trabalho foi 

compreender o autor como um expoente da historiografia liberal sobre a referida guerra, influenciando 

a nova historiografia e inteirando as críticas ao totalitarismo de sua época. Cardozo ainda é um autor 

pouco explorado no Brasil e as suas principais obras sobre o tema: El Imperio del Brasil y el Rio de la 

Plata: antecedentes y estalido de la Guerra del Paraguay  e  Hace 100 años: Crónicas de la Guerra de 

1864 – 1870 ainda não possuem edições publicadas em língua portuguesa. Justifica-se a atual pesquisa 

na importância da obra de Efraím Cardozo, pois o autor significa um divisor de águas na historiografia, 

especialmente, no Paraguai. Isto porque, Cardozo contradisse o stroessinismo, por este encontrar-se 

amarrado ideologicamente à figura de López e propôs novas reflexões sobre o assunto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A presente pesquisa classifica-se como teórico-empírica, porquanto, examinaram-se fontes 

bibliográficas e documentais. A documentação indireta foi a mais utilizada, neste caso, a segunda edição 

da obra Hace 100 años: crónicas de la guerra de 1864 – 1870 do historiador paraguaio Efraím Cardozo. 

A obra foi publicada pela editora El Lector de Assunção em 2010, sendo organizada em quatro volumes 

e contendo treze tomos. Porém, a primeira edição reuniu treze tomos publicados entre os anos de 1967 

e 1982 pelo editorial Emasa. Naquele momento, a pulibcação foi inserida no contexto das solenidades 

do centenário da Guerra da Tríplice Aliança que no Paraguai celebraram o centenário da epopeia 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
7

8
7

 

nacional (CARDOZO, 2010). "No mesmo período, Cardozo publicou as suas crônicas sobre a guerra 

disparando críticas a Solano López, porém, enaltecendo o empenho sobre-humano do exército e do 

povo paraguaio." (SILVA, 2020, p. 12).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A historiografia liberal desempenhou um papel importante em vista das ditaduras civis-militares sul-

americanas do século XX. Cardozo questionou as práticas diplomáticas entre os envolvidos na referida 

guerra e o papel dos militares, sobretudo, os chefes de Estado. Do mesmo modo, assim como o 

revisionismo, questionou o discurso que apresentou o Paraguai como o grande responsável pela guerra. 

Além disso, o autor manteve uma posição crítica sobre a hisoriografia e a ideologia lopizta.     

 

REFERÊNCIAS: 

CARDOZO, Efraim. El Imperio del Brasil y el Rio de la Plata: Antecedentes y estalido de la guerra del 

Paraguay. Libreria del Plata. Buenos Aires, 1961.  

______. Hace 100 años: cronicas de la guerra de 1864 – 1870. Volume I, El Lector, Asunción, 2010.   

______. Hace 100 años: cronicas de la guerra de 1864 – 1870. Volume II, El Lector, Asunción, 2010.   

______. Hace 100 años: cronicas de la guerra de 1864 – 1870. Volume III, El Lector, Asunción, 2010.   

______. Hace 100 años: cronicas de la guerra de 1864 – 1870. Volume IV, El Lector, Asunción, 2010.   

SILVA, Jeremyas Machado. Efraím Cardozo e o novo revisionismo sobre a guerra da Tríplice Aliança. 

Estudios Históricos - CDHRPyB - Año XII - Julio - 2020 - Nº 23 - ISSN: 1688-5317. Uruguay.  

 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENQUANTO TEMÁTICA DE EIXO 

TRANSVERSAL  

 

AUTOR PRINCIPAL: Joana Silvia Mattia Debastiani  

COAUTORES: Suzane Sulenta; Andressa Colbalchini. 

ORIENTADOR: Valdemir Debastiani. 

UNIVERSIDADE: Universidade do Contestado. 

 

INTRODUÇÃO: 

Após a Segunda Guerra Mundial, problemas ambientais de proporções mundiais mostraram ao homem 

a irracionalidade de sua exploração da natureza. Estocolmo, em 1972, sede da primeira Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente Humano e, ainda hoje é considerada marco para identificação dos 

problemas ambientais. No Brasil, influenciado pelos mais diversos encontros e debates, educadores e 

representantes do Estado, envidaram esforços para a criação de programas governamentais e para o 

fomento de iniciativas diversas em matéria de Educação Ambiental, principalmente no ensino formal.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A consciência ecológica está ligada à preservação do meio ambiente. A importância da preservação dos 

recursos naturais passou a ser preocupação mundial e nenhum país pode eximir de sua 

responsabilidade. A Educação Ambiental é vista e entendida como um processo e não como um fim em 

si mesmo. A mesma lei estabelece que a Educação Ambiental - Lei 9.795, de 27.04.1999 - deva ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal, mas não como disciplina específica incluída nos currículos escolares. 

Para Dias (1998) Educação Ambiental é um conjunto de conteúdos e práticas ambientais, orientadas 

para a resolução dos problemas concretos do ambiente, por meio do enfoque interdisciplinar e de uma 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da comunidade. Leff (2002), ao analisar a 

problemática ambiental, reconhece que a Educação Ambiental exige uma integração de conhecimentos 

e aproximações sistêmicas, holísticas e interdisciplinares que, se limitadas à reorganização do saber 
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disponível, são insuficientes para satisfazer essa demanda de conhecimentos. A questão ambiental 

requer novos conhecimentos teóricos e práticos para sua compreensão e resolução. Dessa forma, a 

Educação Ambiental induz a um desenvolvimento de conhecimentos em diversas disciplinas científicas. 

Por isso, a interdisciplinaridade é, na visão do autor um processo de intercâmbio entre os diversos 

campos e ramos científicos, nos quais são transferidos, incorporados e assimilados métodos, conceitos 

e termos. O s temas transversais apresentam-se como um conjunto de conteúdos educativos e eixos 

condutores da atividade escolar que, não estão ligados a nenhuma matéria particular, podem ser 

considerados comuns a todas. Com a transversalidade, busca-se um diálogo permanente em sala de 

aula e fora dela, onde professores, estudantes e comunidade criam um ambiente de educação conjunta 

(uns educando os outros e a si mesmos, nas reflexões de Freire) sobre o meio ambiente e a necessidade 

de preservação e respeito às diferentes formas de vida. A Educação Ambiental, como processo contínuo 

que busca a conquista da cidadania e o desenvolvimento justo, solidário e sustentável, é meio e não 

fim. Assim, os conteúdos tradicionais só farão sentido para a sociedade e para quem os ensina e estuda, 

se estiverem integrados em um projeto educacional abrangente de transformação, a começar pelo 

ambiente escolar, envolvendo a comunidade e os funcionários, repensando o espaço físico e a 

administração escolar, as práticas docentes e a participação discente, isto é, discutindo toda a dinâmica 

de relações que se estabelecem no ambiente que nos cerca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a pesquisa, é possível afirmar que, independente do nível de escolaridade ou de formação 

educacional, seja no ambiente escolar ou fora dele, a Educação Ambiental, pelo diálogo que estabelece 

sobre a relação sociedade e meio ambiente e pela mudança de padrões e comportamentos que exige, 

é componente essencial às transformações que podem se dar pela educação, à medida que, revendo 

modos de agir e de pensar, novas relações podem ser estabelecidas entre as pessoas e as pessoas com 

a natureza.  

 

REFERÊNCIAS: 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 5ª ed. São Paulo: Gaia, 1998. 

 LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. São Paulo: Ed. Cortez, 2002.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

"FAMÍLIA CATÓLICA EM FESTAS: SAGRAÇÃO EPISCOPAL DE 

MONS. JOÃO HOFFMANN" (1962) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jonas Balzan  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gizele Zanotto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), com seus quase dois milênios de existência, enquanto 

instituição, vem se adaptando, mesmo que tardiamente, as mudanças temporais que as sociedades 

humanas acarretam. Porém, ao passo é moldada, é também uma modeladora da sociedade na qual se 

insere, trazendo consigo normas morais de comportamento ao grupo, seguidas  de objetivos comuns, 

que neste caso se referem a salvação das almas. Assim, percebe-se que instituição católica e sociedade 

se retroalimentando numa constante dialética. Neste sentido, os estudos vinculados as crenças 

religiosas são de suma importância, pois evidenciam o quanto aquelas auxiliam na construção social-

cultural de um grupo. Dito isso, esse trabalho, fragmento de um projeto maior, busca construir um 

cenário intelectual, cujo atores fazem parte da alta hierarquia do clero católico sul-rio-grandense, 

buscando assim estabelecer um parâmetro de catolicismo implementado nesta região.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a implantação de um regime republicano em solo brasileiro, em 15 de novembro de 1889, dava-se 

início ao processo de secularização oficial, ou seja, iniciava-se a separação entre Igreja e Estado, 

possibilitando assim que a Igreja pudesse se auto gerir, noção que até então, em função do sistema 

posto pelo Padroado Régio, não ocorria. Assim, o movimento conhecido como romanização, por buscar 

uma aproximação com Roma e  colocar todas as igrejas católicas romanas do mundo sob o poder do 

Sumo Pontífice, o Papa, pôde ser inserido no Brasil. Com a implementação desse movimento, já 

almejada por parte do clero brasileiro ainda durante o Segundo Reinado (1840-1889), buscou-se a 
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institucionalização da Igreja no Brasil, visto a falta de organização interna e externa da mesma, até 

então. Dentre as medidas tomadas, nesse processo de institucionalização destacamos a criação de 

dioceses, não apenas por serem centros administrativos, mas também por tratarem-se da 

materialização do poder simbólico e a construção de um espaço de referência. Sem dúvida, a criação de 

novos centros administrativos – lê-se dioceses – auxiliaram e muito na reorganização da Igreja no Brasil, 

pois a partir destas, novos seminários também eram construídos para formação de “operários” que em 

seguida trabalhariam para as “obras” de Cristo.  

Aos 22 dias do mês de maio de 1961, pela Bula Haud Parva de Papa João XXIII, era criada a Diocese de 

Frederico Westphalen/RS, tendo sua instalação canônica no dia 24 de junho de 1962, juntamente com 

a posse solene e festiva do primeiro Bispo João Aloysio Hoffmann, que foi nomeado para o cargo em 26 

de maio de 1962. Ordenado sacerdote em 1943, foi Vigário-cooperador da Paróquia do Bom Jesus em 

Carazinho (1944) e Pároco em Tapera (1945-1957). Com a criação da Diocese de Passo Fundo (1951) é 

chamado a integrar o Cabido Diocesano, sendo mais tarde (1958), convidado por Dom Cláudio Colling, 

então bispo da referida diocese, para exercer o cargo de Secretário Geral do Bispado. Em 1960, ganhou 

o título honorifico de Monsenhor e foi nomeado Pró-Vigário Geral, sendo logo em seguida, nomeado 

Vigário Geral. Na Diocese de Passo Fundo, além das funções inerentes ao cargo de sacerdote, como 

“soldado de Cristo” fez parte do corpo docente da Faculdade de Filosofia, ocupando dentre as várias 

cadeiras, a de Ética. Foi professor no Colégio Bom Conselho, na Escola Normal Oswaldo Cruz e na Escola 

de Enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo. Pode-se dizer ainda que em consulta a documentação 

percebe-se que Hoffmann já vinha de longa data auxiliando Dom Colling nas visitas pastorais, o que 

evidencia uma sólida formação sacerdotal. Nas palavras de Colling “têm indubitavelmente, as 

qualidades e os predicados para ser o Continuador da Obra Redentora de Cristo na novel e recem ereta 

Diocese de Frederico Westphalen” e lamentando “a perda de tão extraordinário colaborador” felicitava-

se “por poder oferecer mais um Bispo à Santa Igreja Católica” (O NACIONAL, 09 jun. 1962, capa). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da análise documental verificou-se que João Aloysio Hoffmann foi uma figura de notável 

prestigio no cenário passofundense e de profunda atuação religiosa.  Por conta de seus serviços e do 

reconhecimento desses, recebeu homenagens de despedida, sobretudo das entidades católicas às quais 

estava vinculado. Tratando-se do papel de bispo, cremos que tenha cumprido com êxito, pois se assim 

não o fosse, não teria sido indicado a organizar mais uma diocese desde sua base, em Erechim (1971).   

 

REFERÊNCIAS: 

AQUINO, Maurício de. Modernidade republicana e diocesanização do catolicismo no Brasil: as relações 

entre Estado e Igreja na Primeira República (1889-1930). Revista Brasileira de História, v. 32, 2012, p. 

143-170.  

COLLING, Dom João Cláudio. Dom João Hoffmann – 1º Bispo Diocesano de Frederico Westphalen. O 

Nacional, Passo Fundo, 09 jun. 1962, capa. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CIDADES EDUCADORAS: PERCURSO, PROCESSOS DE GESTÃO 

E EXPERIÊNCIAS INTERSETORIAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliâna Venzon  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Telmo Marcon 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho relata percurso, processos e experiências do Município de Camargo - RS para o 

reconhecimento de cidade educadora pela Associação Internacional de Cidades Educadoras – AICE. 

Sendo um município pequeno, mas com grande vigor de ações intersetoriais potencializando assim um 

melhor território para a população viver mais e melhor, onde ser cidade educadora implica em, com os 

sujeitos do lugar, pensar e recriar a cidade para viver com qualidade e de forma cidadã. O percursso 

ocorreu com o envolvimento de gestores com uma interlocução com a Universidade de Passo Fundo. 

Destacando que as políticas públicas adquirem sentido e alcançam melhores resultados quando os 

sujeitos se envolvem no debate, na elaboração e no que lhe compete no ato de concretizá-la, 

desenvolvendo assim a gestão e o trabalho democrático. Sendo que realizou-se pesquisa bibliográfica 

nas legislações e em autores como Cabezudo (2004), Santos (2003) e na Carta das Cidades Educadoras 

(AICE). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Município de Camargo possui uma área de 138,069 km² , a  população (IBGE 2016) é de 2.726 

habitantes. Possui quatro escolas municipais atendendo 250 alunos de educação infantil e ensino 

fundamental séries iniciais e uma escola estadual que atende 330 alunos, do ensino fundamental ao 

ensino médio. No ano de 2019, o município investiu um percentual de 29% do orçamento para a 

educação.  

Desde 2017 os gestores da secretaria municipal de educação e direções das escolas participam 

intensamente dos momentos de estudo, reflexão e aprendizagem proporcionados pela Faculdade de 
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Educação da Universidade de Passo Fundo promovido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Políticas 

Gestão da Educação – Gpepge, que mobilizam reflexões e a revisitação dos saberes e fazeres da gestão 

municipal de Camargo, não apenas na educação, mas nas diferentes áreas da cidade. Iniciando aí a 

caminhada de mapear as políticas educacionais e territoriais buscando significar, materializar, 

representar e impactar no território Camarguense. Surgindo assim o questionamento: Será que 

Camargo aproxima-se dos princípios da carta das cidades educadoras? Em busca desta resposta foi 

iniciado o diálogo com o Programa de extensão UniverCidade Educadora e Inteligente e a Vice-reitoria 

de Extensão que realizaram encontros  com o executivo, legislativo, lideranças e população de Camargo, 

para explicar o sentido, os fundamentos, os princípios e requisitos para obter o reconhecimento de 

cidade educadora.   

Através destes momentos de interação identificou razões e princípios que se associam a carta das 

cidades educadoras. Sendo que uma cidade que se educa é aquela que, para além de suas funções 

tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como 

desafio permanente a formação integral de seus habitantes, apoiando o desenvolvimento de todo 

potencial humano. Milton Santos (2003) diz que um município como território é o chão e mais a 

população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 

Em seguida a administração seguiu com os tramites legais e para alegria dos munícipes Camarguenses 

em dois de outubro de 2019 o Município de Camargo recebeu o e-mail de  boas vindas a Associação 

Internacional de Cidades Educadoras – AICE. Durante todo o processo de aguardo do título de Cidade 

Educadora, juntamente com a UPF, significou compreender que a complexidade territorial é explicada 

pelas contradições, que a cidade só é cidade quando os sujeitos sentem cidade e que a universidade se 

recria no diálogo com sua região. 

Fortalecendo estas questões Cabezudo (2004), observa que a cidade compromete-se em transformar 

locais públicos em espaços educativos para a população, sem excluir faixa etária ou classe social, 

desenvolvendo a perspectiva de uma cidade com personalidade própria, integrada no país onde se 

localiza que se relaciona com seu entorno e que promove o respeito à diversidade e facilitar a afirmação 

da própria identidade cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho de revisitar políticas e projetos em ação no município a partir do diálogo com a universidade, 

mobilizou os princípios de cidade educadora. Fazer parte da Associação Internacional de Cidades 

Educadoras é assumir um compromisso com o território como um todo, fortalecendo a democracia e 

convocando a participação de todos na gestão da cidade promovendo os espaços do território em 

ambientes que se constrói conhecimento e busca fazer educação em todos os seus espaços e através 

de todos.  

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS – AICE. Carta das Cidades Educadoras. 2020. 

Disponível em: <https://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-

content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-educadoras.pdf>. Acesso em 20 jun 2020 
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Paulo Freire; Buenos Aires: Cidades Educadoras América Latina, 2004, p. 36-57.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA DOS 

SUJEITOS DA ESCOLA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Junior Bufon Centenaro.  

COAUTORES: Altair Alberto Fávero; Carina Tonieto; Chaiane Bukowski; Evandro Consaltér 

ORIENTADOR: Professor Dr. Altair Alberto Fávero 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo objetiva socializar o percurso de um projeto de pesquisa que está sendo 

desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior (GEPES/UPF), sobre a 

implementação da Lei 13.415/2017, conhecida como reforma do ensino médio, na rede estadual de 

ensino. O projeto possui como objetivo geral,  identificar, descrever e analisar os desdobramentos das 

reformas curriculares no âmbito do ensino médio da rede estadual, investigando a incidência das 

políticas, os formatos de implementação, as percepções  dos atores e sujeitos. O lócus da pesquisa serão 

as dez escolas piloto do novo ensino médio pertencensentes a 7ª Coordenadoria Regional de Educação 

de Passo Fundo (7ª CRE).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A primeira atividade realizada consistiu em uma ampla revisão documental e de literatura especializada 

em políticas para o ensino médio. Desse procedimento,podemos sintetizar alguns aspectos que 

consideramos nucleares. Em relação a parte documental, realizamos um estudo dos seguintes arquivos: 

Lei 13.415/2017;  Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM); Resolução CNE nº 

3/2018; Portaria 649/2018 do MEC que instituiu o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio; Portaria 

MEC 1024/2018; Resolução CEE nº 340/2018. Além desses marcos legais, efetuamos um estudo  do 

Documento Orientador do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e o Guia de Implementãção do 

Novo Ensino Médio. 
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Esse conjunto de documentos, todos eles situados entre 2016 e 2019, demarcam a proposta da 

configuração do novo ensino médio.  A reforma pode ser sintetizada ao menos em dois grandes eixos: 

das mudanças curriculares associadas às determinações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

do aumento gradativo da carga horária de 800 para 1400 horas anuais. Os argumentos empregados 

para a defesa da reestruturação da etapa, apoiaram-se numa narrativa de que era preciso resolver dois 

grandes problemas: o do currículo engessado e pouco atraente para os jovens, justificando-se, assim, 

que o ensino médio brasileiro é obsoleto, sem qualquer perspectiva; e a deficitária formação para o 

mercado de trabalho, ou seja, os concluintes desta etapa não estariam preparados para trabalhar. 

Sendo assim, fica evidente, após o estudo dos documentos mencionados anteriormente, o 

enxugamento de disciplinas, sobretudo de humanas e ciências da antureza e uma adesão a um perfil de 

ensino médio técnico, pela centralidade no desenvolvimento de competências, conforme sugerem os 

fundamentos pedagógicos da BNCC.  

Em relação a revisão de literatura,  sintetizamos alguns autores que investigam e problematizam o 

campo. As produções, em sua maioria, apresentam um olhar crítico à reforma: (FRIGOTTO e MOTTA, 

2017; SILVA, 2018; CORTI, 2019; FÁVERO, COSTA e CENTENARO, 2019; CUNHA, 2019).  De acordo com 

estes autores, a política em questão representa um atraso na conquista da educação básica como direito 

fundamental, fragiliza a formação integral, não observa os reais dilemas e as gritantes desigualdades 

educacionais do Brasil. Criticam também, a interferência das fundações empresariais na definição do 

projeto de educação dos/das jovens, o caráter autoritário da reforma, por não ter dialogado com os 

sujeitos da escola.  

Esse trabalho de revisão documental e de literatura foi fundamental para a definição de nosso projeto 

de pesquisa. Dado que a escola é o lugar em que as políticas são implementadas, interpretadas, 

contextualizadas e ressignificadas por sujeitos (SILVA, 2018), decidimos pesquisar a implementação  e 

as complexas relações políticas, epistemológicas e pedagógicas desse processo. Por isso, o projeto terá 

entrevistas e grupos focais, para ouvir e dialogar com os sujeitos do cotidiano escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, destacamos que o projeto é de relevância social e acadêmica, pois o ensino médio é uma etapa 

decisiva para a formação humana dos  jovens brasileiros. Compreender esses processos permite 

estabelecer análises críticas dos efeitos gerados pelas políticas curriculares. Para tal, o projeto terá 

entrevistas semiestruturadas e trabalho com grupos focais, com diretores, coordenadores, professores 

e alunos. 

 

REFERÊNCIAS: 

CORTI, A. P. Ensino médio: entre a deriva o naufrágio. In: CASSIO, F. (Org). Educação contra a barbárie. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO ACADÊMICO: 

CONCEPÇÕES, EXPERIÊNCIAS E POSSIBILIDADES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Laís Sincas Conte  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Julio César Godoy Bertolin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

As universidades, cada vez mais, vivenciam situações de contradições, polarizações e tensões. 

Concomitantemente, em ambientes diversificados, a mediação de conflitos tem ganhado espaço como 

uma ferramenta que facilita o diálogo, permite o entendimento colaborativo e transforma as situações 

de divergências. A pesquisa tem como objetivo geral compreender a mediação no ambiente acadêmico 

para solucionar desavenças que emergem das relações interpessoais, para gerar oportunidades de 

avanços e até desenvolvimento da formação socioemocional, contribuindo para a manutenção da 

universidade como um espaço humanizado, democrático e que respeite a diversidade. Seus objetivos 

específicos consistem em: contextualizar a universidade, suas transformações, demandas e 

tensionamentos; descrever o estado da arte da pesquisa e conhecimento sobre a mediação de conflitos; 

conhecer os conflitos emergentes no contexto acadêmico e analisar as possibilidades do emprego da 

mediação em conflitos acadêmicos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa tem abordagem qualitativa e caráter exploratório. Os procedimentos utilizados foram: a 

revisão de literatura, que se deu a partir do referencial teórico sobre a mediação de conflitos, assim 

como da teoria sobre o contexto atual da educação superior, enfocando-se suas mudanças e conflitos 

emergentes; e um estudo de caso de uma universidade comunitária do interior do Rio Grande do Sul, 

que teve como foco o fenômeno das situações de conflito vivenciadas no contexto acadêmico e 

percebidas pelos entrevistados. Participaram da pesquisa quatro setores que acolhem e/ou trabalham 
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diariamente com conflitos na universidade pesquisada: o Setor de Atenção aos Estudantes, o Núcleo de 

Apoio Pedagógico, a Divisão de Avaliação Institucional e a Ouvidoria. O instrumento de coleta de dados 

foi a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados qualitativamente tendo como base o que 

o referencial teórico da mediação refere que são conflitos possíveis de serem mediados, em que 

contexto e de que forma essa ferramenta pode ser utilizada. Utilizou-se três etapas de análise: redução, 

exibição e conclusão, de acordo com Miles e Huberman (1994 apud GIL, 2008, p. 175). As pessoas 

entrevistadas compreendem a importância de espaços que permitam a resolução de conflitos de forma 

dialógica, horizontal e coletiva, assim como entendem que a universidade, pelas suas características 

institucionais, preocupa-se com a abertura de espaços para o tratamento adequado dos impasses e 

reforçam que práticas que estejam de acordo com os princípios da mediação são sustentadas nesse 

contexto. Porém, espaços direcionados especificamente para esse fim, que servissem de referência, 

seriam importantes para maior efetividade no tratamento dos conflitos. Há critérios que devem ser 

levados em consideração quando se pensa em utilizar a mediação: a necessidade de auxílio externo 

para a resolução da questão, a existência de relação continuada entre as pessoas envolvidas, aspectos 

emocionais que impedem o entendimento, má comunicação ou mal entendidos que causam conflitos, 

divergência de interesses que separam as pessoas e distorções de percepções que impedem trocas 

produtivas. Esses aspectos são encontrados nos conflitos vivenciados no contexto acadêmico e 

evidenciados pelas pessoas entrevistadas, sendo assim, enfatiza-se a possibilidade de utilizar a 

mediação dentro do espaço acadêmico. Essa prática pode contribuir para que a convivência e as 

tomadas de decisões entre os professores sejam mais respeitosas e com aceitação dos diversos 

interesses, para que a relação em sala de aula seja mais humanizada, com abertura para o diálogo, 

beneficiando o relacionamento interpessoal e o processo ensino-aprendizagem, pode potencializar a 

escuta verdadeira, o acolhimento e o desenvolvimento socioemocional, impactando positivamente os 

sujeitos e pode permitir a convivência de forma respeitosa, compreendendo as diferenças e superando 

os estereótipos e preconceitos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da análise dos dados, percebeu-se  que muitos dos conflitos emergentes no contexto acadêmico 

podem ser tratados pela mediação de conflitos. São diversas as possibilidades de utilização dessa 

ferramenta no espaço referido, mas ela se dá especialmente nas relações que envolvem estudantes e 

professores. Práticas dialógicas são realizadas no local pesquisado, mas há necessidade de ampliar o 

trabalho e os estudos sobre o tema, para a consolidação de uma cultura dialógica na universidade.  

 

REFERÊNCIAS: 

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 3.933.542 de 2020.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO: NOSSOS ENCONTROS- DESENVOLVENDO PESSOAS, 

QUALIFICANDO O TRABALHO 

 

AUTOR PRINCIPAL: LILIANE BORTOLANZA.  

COAUTORES: Rodrigo Avelar; Cristiano Carvalho; Magnos Vassoler;Ana Telma Nascimento; Leoneide 
Santana; Fabiane Rocha Rosa; Andreza de Souza; Marcos Sauer. 

ORIENTADOR: Drª Maria Aparecida Tagliari Estacia. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo abordar a experiência de um Projeto de Treinamento em 

realização, junto ao Setor de produtos embalados, numa empresa de médio porte, no segmento 

alimentício, localizada no interior gaúcho, o mesmo se propõe a trazer para diálogo a pertinência em 

promover desenvolvimento de pessoas, e, consequente, a qualificação de trabalhos executados em 

ambientes organizacionais, justificando sua relevância no fomento de estudos e discussões na área 

organizacional e do trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Projeto de Treinamento: Nossos Encontros, desenvolvendo pessoas e qualificando o trabalho foi 

pensado, elaborado e está sendo feito por uma equipe de gestores, haja vista a importância do 

desenvolvimento pessoal e profissional no ambiente laboral, este contempla reuniões quinzenais, tendo 

duração média de uma hora. Nos encontros ocorre a realização de dinâmicas com o grupo com o intuito 

de desenvolvimento e engajamento da equipe, pois conforme Salomão e Ashley (2010) as equipes de 

trabalho são fundamentais para a manutenção de fazeres profissionais,e, por conseguinte, da vida 

organizacional. Ademais são apresentados cursos referentes a temáticas de relações humanas que 

permeiam o contexto empresarial, tais como: Gestão de Conflitos, Relacionamento no trabalho, Bem 

estar e felicidade no trabalho, entre outros por meio da plataforma corporativa vigente nesta empresa. 

Este diálogo com a equipe do setor e gestão possibilita a comunicação de indicadores e produtividade 
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alcançada no período compreendido entre um encontro e outro, possibilitando aos colaboradores 

percepção sobre a importância e impacto de suas atividades para a organização e sociedade, aliadas a 

trocas de conhecimento, e de desenvolvimento de soluções para as demandas do dia-a-dia e ideias 

criativas (MOURÃO; NAIFF,2014). Os resultados obtidos estão sendo satisfatórios, a medida em que 

evidenciam uma sinergia entre o grupo e aumento da produtividade de produtos embalados no setor, 

aliados a um elo de comprometimento entre gestão e colaboradores, juntamente com percepção da 

responsabilidade social.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A execução de encontros de treinamento com gestores e colaboradores, trazendo em pauta vivências 

do setor,juntamente com práticas e cursos de desenvolvimento para cada sujeito e, em sua carreira 

profissional  permite concluir, que cada vez mais, é necessário investir em pessoas, pois este é o maior 

e melhor recursos que dispõe as organizações. 

 

REFERÊNCIAS: 

MOURÃO, L.; NAIFF, L.A.M. Representações Sociais acerca do Trabalho em Equipe. Revista Psicologia: 

Ciência e Profissão, Brasília, v. 34,n.3, Jul/Set, 2014. Disponível em:< 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414- 98932014000300643>. Acesso em:31 

de Jul. 2020 

SALOMÃO, A.H.M.; ASHLEY, P.A. Desenvolvimento de Equipes e sua contribuição para o sucesso 

empresarial: perspectivas e práticas de gestores de Recursos Humanos em Indústrias de Juiz de Fora. 

Anais. XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO. Maturidade e Desafios da 

Engenharia da Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. 

Energep, 2010.   

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ADORNOS SORRIDENTES: AS REPRESENTAÇÕES  

DAS MULHERES LATINO-AMERICANAS NAS 

FOTORREPORTAGENS NA REVISTA O CRUZEIRO  

(1956-1958). 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mestranda Luciane Maldaner.  

ORIENTADOR: Profa. Dra. Gizele Zanotto. 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO  

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho visa apresentar parte dos resultados da pesquisa intitulada: As Representações das 

Paisagens da América Latina nas Fotorreportagens na Revista O Cruzeiro (19568-1958). O tema desta 

apresentação consiste na análise das representações das mulheres latino-americanas nas 

fotorreportagens da revista O Cruzeiro, nos anos de 1956 - 1958. Justifica-se essa pesquisa na atualidade 

por refletir sobre as relações Brasil - América Latina, bem como, as desigualdades de gênero ainda muito 

marcadas neste território. Nesse sentido, a pesquisa que teve por objetivo analisar as representações 

das paisagens (naturais e culturais) em O Cruzeiro, na década denominada como "os anos dourados" da 

História do Brasil, aqui apresenta - se uma das categorias analisadas no TCC, acerca das imagens das 

mulheres. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A América Latina pode ser vista como um vasto, complexo e movimentado “laboratório” de culturas e 

civilizações, formas de sociabilidade e jogos de forças sociais, etnias e racismos, compreendendo 

estruturas de dominação e apropriação, nativismo e nacionalismo, colonialismo e imperialismo, 

ingressando mais recentemente no globalismo. Parece um labirinto ou nebulosa, experimentando 

ciência e tecnologia, realizações e frustrações, ideologias e utopias. (IANNI, 2005, p. 3). 
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A década de 1950 foi o período em que a imprensa modernizava-se, deixando de ter uma abordagem 

literária e com termos de difícil compreensão, para um texto mais claro e objetivo. O Brasil daquele 

período, aos poucos industrializava-se a um ritmo de “50 anos em 5”, slogam do governo de Juscelino 

Kubitschek, presidente em exercício. O mesmo processo acontecia em vários outros países latino-

americanos 

Ante esse contexto nossa problematização foi focada em tentar entender como as paisagens da América 

Latina foram representadas nas fotorreportagens da revista O Cruzeiro, nos anos de 1956 a 1958. Essa 

pesquisa foi iniciada no ano de 2015, e já naquele momento ao fotografar as revistas no Museu da 

Comunicação José Hipólito da Costa, em Porto Alegre, dos anos de 1956 a 1966,  anos de circulação da 

versão em espanhol da revista, percebeu-se a fundamental importância do nosso principal conceito 

utilizado - representações. A fim de compreender a problemática central dessa pesquisa - o conceito de 

representação, aqui entendido a partir das contribuições do historiador Roger Chartier. 

As fotorreportagens são constituídas por texto e imagem analisados como uma construção de autor e 

fotógrafo, guiados por uma linha editorial. Em outras palavras, foi elaborada uma narrativa histórica a 

partir de uma representação construída acerca das representações sobre a América Latina. O conceito 

de fotorreportagem foi entendido como uma nova modalidade de reportar trazida para o Brasil a 

década de 1950, tendo na revista O Cruzeiro uma das principais difusoras desse, segundo Nadjia 

Peregrino. Já a fotografia foi entendida a partir de Boris Kossoy, quando ele apresenta a concepção de 

que a fotografia é uma construção de uma segunda realidade, um fragmento do espaço, um 

congelamento do tempo. 

Foram analisadas 14 fotorreportagens categorizadas metodologicamente como aquelas que 

representavam tanto paisagens naturais quanto culturais, dessa categorização surgiram 3 divisões: 

Paisagens culturais: religiões milenares, Paisagens turísticas, e a última Mulheres como paisagens: 

adornos sorridentes. 

Na imagem em anexo estão representadas duas mulheres latino-americanas. Percebemos também um 

recorte de classe, ao representar duas mulheres em uma mesma página, sendo uma com traços dos 

povos originários é representada com expressões que remetem a sofrimento em uma foto preto e 

branco, enquanto uma mulher branca e maquiada exibe o que o autor chama de “trajes incas”, dos 

tempos de glória. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As representações de mulheres foram percebidas como adornos. Diferente do que os autores 

referencias sobre o assunto indicavam sobre fotorreportagens, quando se tratava de representações 

das mulheres, elas compunham as fotografias, mas não compunham o enredo dos textos, legendas, 

títulos e subtítulos, neles estão presentes informações geográficas, econômicas, políticas.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

O TERROR DE MACBETH EM HENRY FUSELI 

 

AUTORA: Manoela Nascimento Souza 

ORIENTADOR: Dr.Luís Francisco Fianco Dias 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo, UPF. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente ensaio refere-se ao trabalho final da disciplina Leitura e Sistemas Intersemióticos (2020), do 

curso de doutoramento em Letras da Universidade de Passo Fundo/UPF-BR, ministrada pela professora 

Dra. Fabiane Verardi Burlamarque. O texto consisteem uma reflexão sobre as fronteiras entre as artes, 

partindo do texto de G. E. Lessing: LAOCOONTE ou sobre as fronteiras da Pintura e da Poesia (2011) e 

da compreensão semiótica de Lúcia Santaella em:O que é Semiótica (2017). Analisando, então, a 

transposição 19F

20 da peça trágica de William Shakespeare: Macbeth (1606) 20F

21napintura de Johann Friedrich 

Füssli:Lady Macbeth Siezing the Daggers(1812).Cuja a representação corresponde ao mesmo momento 

no texto quanto na pintura. A fim de pontuar filosoficamente a diferença de suas expressões, e com 

Lessing afirmar minhas razões. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para Lessing, arte significa a representação daimitação de um objeto.Cujo seu efeito seja a restituição 

do mesmo objeto. Segundo um dos tradutores de Lessing, Márcio Seligmann Silva 21F

22, Lessingparte de 

análises sobre a recepção das obras de arte no sujeito (em relação ao seu efeito), para compreender 

que o efeito das obras de arte são os mesmos, porém em diferentes linguagens, e modos de 

representação: 

                                                            
20 “Transposição: substantivo feminino que significa: ato ou efeito de transpor (-se); em linguística significa: alteração ou função 

original de um termo linguístico” (MICHAELIS, 2015). 
21 1606, dada em que W. Shakespeare escreve Macbeth, porém, utilizaremos aqui a tradução de Fernando Nuno publicada em 

2003. 
22 Em: LESSING, G. E. Laocoonte: Ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. Tradução e notas de Márcio Seligmann Silva. 

São Paulo: Iluminuras, 2011. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

0
7

 

Mais adiante Lessing afirma que o efeito das artes é igual, os objetos e o modo 
de imitação que seriam diversos. O efeito que as obras de arte buscam é 
justamente a “restituição” do objeto representado. Cada arte deve se adequar 
a esse fim e a Estética se desenvolve partindo dessa abordagem intersemiótica 
(LESSING, nota do tradutorSeligmann nº 4, p. 80, 2011) 

Nesse contexto, podemos entender que nessa modernidade referida por Lessing a teoria da arte nasce 

através da relação, da tradução, da re(codificação), da restituição; a pintura quer ser linguagem, e o que 

vai importar nesse período são as ideias traduzidas do mundo para a poesia, da poesia para a pintura.  

É fácil compreender a articulação entre os diversos níveis de competição que 
coabitam nessa modernidade: competição entre a Modernidade e a 
Antiguidade, entre as Nações, entre as línguas e entre as artes. Todas se 
articulam a partir da noção de mimeses. Pois quem diz mimeses diz tradução 
e diz ut picturapoesis (poesia é como pintura), pois a imitação (das imagens) 
do mundo só existe através da sua tradução, da sua recodificação, quer ela se 
dê via palavras, quer ela se dê via imagens. Na concepção renascentista das 
artes – que de certo modo perdurará intacta em muitos dos seus dogmas 
fundamentais até o século XVIII -, todas as artes partem deste pressuposto 
que as une: a mimesis (SELIGMANN in: LESSING, p. 12, 2011) 

Haveria uma semelhança entre a transposição da poesia em pintura, mas o tratado da pintura vai mais 

além porque o que vai importar são as ideias em forma de signos. Lessing, portanto, nega a teoria de 

Horácio de que a poesia é também pintura, demarcando a fronteira entre as artes, mas as aproximando 

em forma de experiência estética. Assim, para fazermos uma análise intersemiótica buscamos estudos 

mais atuais como é o caso da pensadora Lúcia Santaella. Esta autora é inspirada no desenvolvimento 

lógico da Semiótica referida por Charles SandersPierce (1839-1914). Para ela a Semiótica é uma ciência 

de investigação “de toda e qualquer linguagem” (2017). Em sua compreensão os seres humanos são 

seres simbólicos tão complexos e plurais quanto a constituição e relações com outros seres e símbolos. 

Ou seja, para ela os seres humanos são seres simbólicos, seres de linguagem. A linguagem, portanto, 

éconstituída assim como todas as formas de produção de sentido. E o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e reprodução ampliam a experiência destes seres no mundo. Dessa forma, como coloca a 

autora:  

A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição 
de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significado e 
de sentido (SANTAELLA, 2017) 

Portanto, a análise intersemióticapode ser compreendida como o estudo semiótico da transposição de 

um signo em outro. Partindo deste pressuposto, analisaremos a obraLady Macbeth SeizingtheDaggers 

(1812), do pintor romanesco Johann Friedrich Füssli (1741-1825), conhecido também como: Henry 

Fuseli. O pintor era desenhista, escritor, tradutor e grande admirador de William Shakespeare (1564-

1616). O artista foi apresentado às peças de Shakespeare em Zurique, sua terra natal, na escola suíça 

de Johann Jacob Bodmer (1698-1783). Fuseli foi aprendiz de Bodmer e o retratou diversas vezes em 
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suas obras, principalmente na famosa tela The artist in conversationwith Johann JaconBodmer (1781). 

A questão é, a partir daí o pintor se conectou com a tragédia de Macbeth. Além de traduzir a peça para 

o alemão, produziu também uma sequência de pinturas retratando alguns atos da tragédia, como: Lady 

Macbeth SeizingtheDaggers. Na obra,Macbeth, general do exército do rei escocês Duncan, influenciado 

por sua esposa Lady Macbeth, acaba de matar o rei em sua própria casa. Afim de conseguir o trono, 

como as feiticeiras haviam lhe dito: 

– Toda a glória a Macbeth – responde a primeira delas - , salve o barão de 
Glamis. 
- Toda a glória a Macbeth – ajudando a segunda - ,salve o barão de Cawdor. 
- Toda a glória a Macbeth, que será o novo rei! – completa a terceira 
(SHAKESPEARE, p. 27, 2003) 

Porém, Macbeth, ao matar Duncan e perceber o que fez, é tomado pelo desespero. Delira escutando 

vozes, é atormentado por sombras que só ele vê, e nunca mais dorme. Até ser vingado por Malcolm, 

filho mais velho de Duncan. 

22F

23 

-Pensei ter ouvido uma voz que dizia: “Não durmam nunca mais; Macbeth 
assassinou o próprio sono”, o sono inocente, o sono que desenreda o novelo 
embaraçado das preocupações, a morte de cada dia da vida, o banho 
revificante depois do trabalho penoso, o bálsamo que alivia a mente cansada, 
o prato principal da refeição da grande natureza, o maior alimento do 
banquete da vida. 

                                                            
23Lady Macbeth SeizingtheDaggers, 1812, Henry Fuseli, Tate Galley.Óleo sobre tela, dimensão: 1016x1270mm. 
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- O que você quer dizer com isso? 

- E a voz continua a gritar: “Não durmam nunca mais!”, para a casa toda. 
“Glamis assassinou o próprio sono” E por causa disso Cawdor nunca mais 
dormirá: Macbeth nunca mais conseguirá dormir” 

- Mas quem gritou desse modo? Você, um homem tão valoroso, como pode 
permitir que o poder de sua nobreza se dobre ao ponto de pensar em coisas 
tão nocivas ao cérebro? Vá buscar um pouco de água e lave essa testemunha 
denunciadora de sua mão. Por que você trouxe esses punhais de lá? Eles têm 
que ficar no lugar! Vá, leve essas coisas e manche de sangue os camareiros 
adormecidos. 

- Não vou mais fazer isso. Tenho medo só de pensar no que fiz. Não tenho 
coragem de olhar outra vez para ele! 

-Seu fraco, pusilânime! Passa para cá esses punhais! Os que dormem e os 
mortos não passam de figuras, de imagens como pinturas. Só os olhos das 
crianças têm medo da imagem pintada do Diabo. Se ele estiver sangrando, vou 
eu mesma pintar a cara dos camareiros, pois eles é que têm que levar a culpa. 

Assim que ela sai para cumprir o que disse, batem com força em um dos 
portões. 

“De onde vêm essas batidas?”, assusta-se Macbeth. 
“Mas o que está acontecendo comigo, que qualquer ruído me apavora? De 
quem são estas mãos? ... Ah, elas querem arrancar meus olhos. Nem todo o 
oceano do deus Netuno será suficiente para lavar minha mão. Não, pelo 
contrário: o mais certo é que minha mão manche de vermelho a imensidão do 
mar, mudando a cor das águas de verde para o tom de sangue” 
(SHAKESPEARE, p.46, 47, 2003) 

Macbeth,segundo a própria Lady Macbeth 23F

24, mesmo com toda a sua ambição, não teria coragem para 

um plano tão maligno e não seria capaz de fazer o que fez se não fosse as palavras derramadas 24F

25 em 

seus ouvidos. Ela, então, fala as palavras certas, e usando de seu amor o convence de que matar o rei é 

o melhor caminho. Afinal, segundo as feiticeiras, o trono viria ser de Macbeth. 

Segundo Lessingas obras de arte buscam o efeito no sujeito. Na tragédia, por exemplo, através da 

linguagem repetitiva é possível constituir a imagem de Macbeth: o cenário cinzento, a expressão de sua 

face apavorada ao ver-se sujo de sangue segurando os punhais, os sussurros de Lady Macbeth. Já na 

                                                            
24 “ Meu querido, você já é Glamis, como herdeiro do seu pai, agora se tornou Cawdor e com certeza se tornará aquilo que lhe 

predisseram. Mesmo assim, tenho receios quanto ao seu temperamento: você tomou leite demais, tem delicadeza demais para 

conseguir tomar o atalho mais direto. Você gostaria de ser grande, tem toda a ambição necessária, mas não possui a malícia 

imprescindível para chegar lá. Todo o poder que alcança, só sabe consegui-lo por bem, com a aprovação da santa Igreja. É um 

homem que jamais roubaria no jogo, mas por outro lado não se importaria de ganhar se outra pessoa roubasse para ajudá-lo. Meu 

cara barão Glamis, você tem o impulso para vencer se lhe disserem: ‘Faça tal e tal coisa para vencer’, mas tem medo de fazer 

justamente aquilo que é mais necessário. Venha logo, para que eu derrame as palavras certas no seu ouvido e dobre com a força 

de minha língua tudo aquilo que impede você de conseguir o anel de ouro – aquilo que o destino e a ajuda sobrenatural já preveem 

que será seu” (SHAKESPEARE, p.34, 2003)  
25 Termo utilizado por Shakeaspeare, nas falas de Lady Macbeth. 
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pintura, é possível constituir a cena de horror que vive Macbeth,contemplando a imagem que se 

completa com nossa imaginação. Podemos sentir a calada e tensa cena, em que a Escócia pinta sua 

noite cinzenta de vermelho. O terror de Macbeth, e sua suscetibilidade em relação à Lady Macbeth. 

A pintura pode utilizar apenas um único momento da ação nas suas 
composições coexistentes e deve, portanto, escolher o momento mais 
expressivo a partir do qual torna-se mais compreensível o que já se passou e 
o que se seguirá. 

Do mesmo modo a poesia só pode utilizar uma única qualidade dos corpos na 
sua imitação progressiva, e deve, portanto, eleger aquela que desperte a 
imagem a mais sensível do corpo a partir do lado que ela precisa dele 
(LESSING, p. 195, 196;2011) 

Quando Macbeth escuta as vozes dizerem: “- Não durmam nunca mais. Macbeth assassinou o próprio 

sono”. Em uma linguagem descritiva compreendemos a consciência de Macbeth desvairando sua 

mente. Na pintura, Macbeth se apresenta com um olhar assustado, e ao olharmos melhor sentimos 

esse atordoamento no olhar. Fuseli, restitui os sentimentos e pensamentos que passam pela cabeça de 

Macbeth naquele momento.O uso das cores escuras desenha literalmente a noite fria, cenário do 

assassinato. O branco que, em meio a escuridão que praticamente toma conta da tela, faz ecoar a 

consciência atormentada de Macbeth em um corpo que parece frágil, desajeitado, em relação a 

imponência de Lady Macbeth. Com apenas alguns sinais de sangue em Macbeth e nas adagas, Macbeth 

está perdido. O temor do ato da peça, do ato representado na tela, do momento em que não se pode 

mais voltar atrás, suscita em nós sentimentos por Macbeth. Sentimos que por mais ambicioso e 

desejoso que seja a composição dos motivos de seu ato criminoso, Macbeth teme e sofre pelo que fez. 

Ele teme por dar imagem a tragédia, por entender o que realmente está acontecendo naquele 

momento.  

A expressão de horror abre caminhos para o nosso pensamento e a possibilidade de suscitar em nós 

sentimentos característicos da tragédia de Shakespeare. O objeto artístico pode representar através da 

dor um sentimento que suscite compaixão. Segundo Aristóteles, em A poética(1995), o prazer estético 

proporcionado pela tragédia consiste justamente na compreensão dos sentimentos, medo e 

compaixão, que através da representação desenvolve uma purificação: a catarse.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta breve análise, da transposição da tragédia de Macbeth na obra de Fuseli, podemos compreender 

que o pintor usa uma linguagem poética da imagem, como que, quanto mais nós olhamos para ela, mais 

podemos pensar além. O todo da representação se completa com a imaginação. As cores, a expressão 

das faces, ao encontro com nossa imaginação, sentimentos não só a cena em que Macbeth chega ao 

seu quarto, mas desde o porque ele fez o que fez, seu desespero, o horror do crime cometido e a 

poderosa influência de Lady Macbeth. Compreendemos também que na transposição de uma obra para 
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outra, como no caso da literatura para a pintura, a representação torna-se diferente podendo suscitar 

diferentes sentimentos. Quando o tipo de arte muda, o conteúdo representado consequentemente é 

diferenciado. A representação, então, da literatura na pintura não fará, jamais, emergir o mesmo efeito 

da leitura, porque é contemplada visualmente. A literatura deixa o conhecimento literário transmitido 

e passa a ser um conhecimento visual. A obra literária é tão completa quanto apintura. A fronteira das 

artes, é apenas uma forma para entendermos que as obras de arte têm significado em sua complexidade 

e são capazes de suscitar em nós sentimentos, porque só se completam com a experiência do sujeito.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O GLOBO E AS DISPUTAS EM CENA: LEONEL BRIZOLA E UMA 

SIGLA EMBLEMÁTICA       

 

AUTOR PRINCIPAL: Me. Marcelo Marcon  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Ana Luiza Setti Reckziegel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Essa apresentação refere-se a parte da pesquisa desenvolvida durante o Mestrado em História na 

Universidade de Passo Fundo, possuíndo como  objetivo discutir a criação do Partido Democrático 

Trabalhista e a ação de Leonel Brizola através da análise do discurso do jornal O Globo, que é fonte e 

objeto dessa pesquisa. A relevância do tema justifica-se pela importância dos estudos da história política 

em um período complexo da história brasileira: A abertura política da ditadura militar e o retorno do 

pluripartidarismo, e a importância de estudos interdisciplinares entre a História e a Imprensa. A análise 

do discurso foi utilizada, de acordo com a metodologia proposta por Patrick Charaudeau, para entender 

a forma como o jornal elaborou seu discurso no período que compreende a pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o golpe civil-militar de 1964, vários políticos tiveram seus mandatos cassados e foram obrigados a 

se exilarem em outros países. Um deles foi Leonel Brizola, que foi perseguido por 1 mês após o golpe 

até exilar-se no Uruguai, onde permaneceu até 1977, passando ainda pelos Estados Unidos e por 

Portugal até retornar ao Brasil em 1979, por ocasião da Lei de Anistia, no contexto de abertura política 

do regime militar, quando também, foi extinguido a lei do bipartidarismo, o que permitiu que antigos 

partidos fossem recriados e novos partidos, criados.  Ao retornar ao país, Brizola buscou recriar o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), mas em uma manobra dos militares,  a sigla foi concedida à Ivete Vargas, 

sobrinha-neta do ex-presidente Getúlio Vargas. Assim, Leonel Brizola movimentou-se para a criação de 

um novo partido: O Partido Democrático Trabalhista (PDT), fundado oficialmente em 1980. 
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Entre o período de janeiro a maio de 1980, ocorreu uma disputa judicial entre Leonel Brizola e Ivete 

Vargas pelo domínio do PTB. Durante esse período, o jornal O Globo cobriu a disputa e elaborou notícias 

e editorais que seguiram um discurso favorável à Ivete Vargas e contrário a Leonel Brizola. Durante o 

período mencionado, O Globo criou notícias que tinham como título: "PTB de Ivete já tem bloco na 

Assembléia", e" Prestígio de Brizola caiu". Também cedeu vários espaços para crítica de Ivete Vargas à 

Leonel Brizola, como "Ivete: Brizola explora a memória de Getúlio", e "Ivete: Brizola quer é impressionar 

o governo" (1980). 

Na análise das notícias e no espaço que o jornal dedicou ao assunto, percebemos que é dedicado espaço 

para Ivete Vargas defender sua posição e criticar Brizola, mas não é oferecido espaço para Brizola expor 

as suas motivações para buscar refundar o PTB. Além disso, a grande maioria das notícias que 

mencionam o nome de Leonel Brizola nesse período trazem críticas de políticos ou do próprio jornal à 

Brizola, em uma busca de desqualificar o seu projeto político. 

Para Patrick Charaudeau, no discurso político, quando há um projeto que consiste na estigmatização da 

origem do mal, é preciso também inscrever as estratégias de desqualificação do adversário. O linguista 

afirmou que no processo de desqualificação do adversário, podem se utilizadas as estratégias de 

desqualificar as ideias do adversário; mostrar as suas consequências negativas; a instância adversária; 

as contradições do adversário e seu projeto de manipulação. (CHARAUDEAU, 2015) 

Dessa forma, a pesquisa, que aliou análise de discurso com análise de conteúdo das publicações do 

jornal entre janeiro e maio de 1980, obtivemos como resultado as estratégias de desqualificação de 

Leonel Brizola na disputa pela sigla PTB pelo jornal O Globo. Com a decisão favorável à Ivete Vargas em 

maio de 1980, Brizola e seus aliados criaram o PDT, e já na eleição ao governo do estado do Rio de 

Janeiro, em 1982 conseguiram sair vitoriosos, com Brizola elegendo-se governador daquele estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos que O Globo ofereceu resistência ao projeto político de Leonel Brizola por possuir pautas 

diferentes das defendidas pelo ex-governador. Enquanto O Globo defendia um projeto que visava 

diminuir o poder do estado na economia, diminuir o direito às greves trabalhistas, incentivar a entrada 

do capital estrangeiro e às privatizações, Leonel Brizola defendia bandeiras como reforma agrária, 

defesa do patrimônio brasileiro frente a potências internacionais e controle do Estado na economia.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE UM FRAGMENTO DE WALTER 

BENJAMIN EM RUA DE MÃO ÚNICA (1928) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcelo Ricardo Nolli  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: ELDON HENRIQUE MÜHL 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho procura apresentar uma reflexão sobre o aforismo "Para o planetário", localizado no livro 

Rua de Mão Única (1928), de Walter Benjamin. Julgamos que por sua densidade de ideias e por sua 

profundidade filosófica, podemos extrair — num diálogo com o campo da educação — importantes 

reflexões para o nosso tempo presente — principalmente em se tratando do momento crítico como 

civilização que vivenciamos em meio à pandemia. Trata-se de uma pesquisa teórica que se fundamenta 

no método hermenêutico-interpretativo e que procura dialogar com um texto específico do filósofo e 

ensaista alemão. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A filosofia de Walter Benjamin (1892-1940) é uma antifilosofia — seu modo de pensar está mais perto 

da crítica do que dos sistemas metafísicos próprios às filosofias tradicionais. Por isso, dos recortes, dos 

fragmentos e dos objetos banais — daquilo que aparece à experiência humana como descartável, como 

irrelevante — Benjamin extraía um mundo de ideias. Se isso era um modo de pensar distinto, 

certamente o era; e, por isso, seu livro Rua de mão única nos apresenta, a partir de pequenos textos, 

aparentemente sem qualquer relação entre si, uma certa experiência da modernidade. Um livro que 

deve ser lido em sua inteireza para chegar ao fim e se dar conta de que não há retorno: a rua apenas 

vai. Essa é a dúvida que permanece ainda hoje: se a modernidade em seu caráter de progresso terá um 

fim — um momento de ruptura — ou se ela nos levará, inexoravelmente, ao precipício. Pois foi Benjamin 

um dos autores do século XX mais críticos à noção de progresso — tanto ao materialismo histórico, que 
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previa a luta de classes como o motor da história, quanto ao capitalismo, que via na dominação da 

natureza, na acumulação do capital, e na espoliação dos indivíduos através da mais-valia, sua razão de 

existência. 

No fragmento “Ao planetário”, parada final da Rua de mão única, Benjamin (2020, p. 64-65) nos 

apresenta a imagem de uma civilização — a nossa —, que passou por uma transformação radical de sua 

experiência: o surgimento da ciência moderna e da astronomia alterou nosso modo de se posicionar 

perante o universo e também nossa percepção diante do cosmos. Benjamin, neste fragmento, afirmará 

que a experiência cósmica na Antiguidade se dava pelo êxtase: “o êxtase é a experiência pela qual nos 

asseguramos do que há de mais próximo e mais distante”, e isso, segundo o autor, só era possível em 

comunidade. É a mudança do êxtase, próprio aos povos antigos, para uma acentuação exclusiva de uma 

ligação ótica com o universo — que cinde sujeito e objeto, própria à modernidade — que contribuirá 

para que haja essa transformação radical no modo da humanidade se relacionar com a técnica e com o 

seu entorno. 

Desse ponto em diante, no espírito da técnica, é a experiência de “novos astros aparecendo no céu”, 

destruindo por completo com seu entorno, com seu terreno, que mostrará como essa experiência 

cósmica não é mais possível — é a experiência da guerra que se apresenta. “A técnica organiza para ela 

uma physis na qual o seu contato com o cosmos se constitui de forma nova”. Essa nova forma de contato 

com o cosmos, antecipando a tese da Escola de Franfkurt, pode acabar com a própria humanidade — 

como veremos, anos à frente, na uso bélico da reação atômica. Frente a isso, o autor alemão se 

pergunta: “A dominação da natureza, dizem os imperialistas, é a finalidade de toda técnica. Mas quem 

confiaria num mestre da palmatória que declarasse como finalidade da educação a dominação das 

crianças pelos adultos?”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A resposta talvez se encontre numa certa ordem, que retome a necessidade de compreender que a 

educação seja a indispensável ordenação das relações entre gerações, oposto da dominação de um para 

o outro; o mesmo equivaleria, no argumento de Benjamin, à necessidade de controle e domínio da 

natureza: ao contrário de dominar a natureza, não seria o caso de ordenarmos a relação entre natureza 

e humanidade? Controlar a relação, eis um dos desafios cósmicos colocados pelo aforismo e pela 

pandemia. 

 

REFERÊNCIAS: 

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única, Infância berlinense: 1900. Tradução João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2020.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CULTURA DIGITAL: CONTEXTO, ITINERÁRIOS, SUJEITOS E 

SUPORTES DE LEITURA E ESCRITA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Maria Augusta D’Arienzo  

COAUTORES:  - 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: PPGEdu - Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

A sociedade contemporânea enfrenta desafios complexos, entre eles, a revolução das tecnologias 

digitais que evoluem numa velocidade exponencial e que exigem a transformação de toda a 

humanidade na forma de viver, trabalhar e se relacionar. Nesse contexto, a educação não pode negar a 

sua influência nos processos de aprendizagem. Porém, a maioria dos espaços educacionais permanece 

inerte e utilizando práticas pedagógicas oriundas do início do século XX. A inserção da cultura digital na 

vida humana provoca reflexões acerca dos desafios e oportunidades da criação de espaço público 

disruptivo para os diferentes tipos de leitores por meio da aprendizagem criativa. Nessa perspectiva, o 

estudo buscará caracterizar os itinerários, o contexto, os sujeitos e os suportes de leitura e escrita na 

cultura digital. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Aprender na contemporaneidade, frente às mudanças culturais e sociais, exige das instituições novas 
práticas que contemplem a reflexão acerca dos itinerários desenvolvidos no território da virtualidade. 
A cultura da tecnologia e a tecnologia como cultura  apresentam a possibilidade de apropriação cultural 
e educacional de dispositivos que promovem prolongações, propagações e proximidades por meio do 
oral, do escrito, de signos e de iconográficos em suporte digital. 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) insere nas competências gerais da Educação 
Básica uma específica voltada a integração da cultura digital no currículo. "Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
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diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva" (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, estabelece para a formação básica do cidadão brasileiro, em consonância com a 
Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação, 
que as aprendizagens essenciais têm como eixo os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e o 
potencial de os mobilizar, articular e integrar, desenvolvendo-se por meio de competências. Não apenas 
a competência específica traz referência à cultura digital, mas nas outras nove, explícita ou 
implicitamente, aparece menção ao mundo digital, soluções tecnológicas e a linguagem digital. 

A emergência da inserção das tecnologias digitais implica o uso crítico e reflexivo de elementos 
característicos da contemporaneidade. Essa ação exige mudança de mentalidades. A educação não 
pode ser espectadora do contexto das novas tecnologias, e nem entendê-las como solução a todos os 
problemas educacionais, culturais e sociais da humanidade. Ao ampliar a visão do processo de 
aprendizagem, dos tempos, espaços e ritmos diferentes, considerando os aspectos histórico-culturais, 
socioemocionais, cognitivos presentes na relação e interação pedagógica, a construção do 
conhecimento facilita o curso da prática do pensamento crítico, da resolução de problemas, do trabalho 
individual, coletivo e interdisciplinar, além de desenvolver a criatividade, a inovação, a autonomia e 
autoria dimensões constitutivas do aprendizado apoiado pelas tecnologias digitais. 

Para tanto, é necessário aprofundar conceitos que auxiliarão na definição do contexto, dos itinerários 
desenvolvidos, dos suporte utilizados pelos sujeitos nos processos de leitura e escrita na cultura digital. 
Para aprofundar o conceito de sociedade em rede (CASTELLS 2017, 2919); cibercultura, ciberespaço, 
autoria individual e coletiva (LEMOS 2009; LÈVY 2010, 2011, 2015) serão verificados os estudos de 
pesquisadores das áreas da sociologia, filosofia e comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse estudo é parte da pesquisa de doutoramento em educação da autora, intitulada "Espaço público 

disruptivo: manifestações leitoras na cultura digital". A descrição dos conceitos são cotejados com 

termos que a BNCC traz para o redimensionamento da educação diante da cultura digital, entre eles o 

letramento digital e a cidadania digital. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Conselho nacional de educação. 
Conselho Pleno. Brasília: MEC/CNE, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao. Acesso em : 30 ago. 2020. 

CASTELLS, Manuel. O poder da comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2017. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2019. 

LEMOS, André. A comunicação das coisas: teoria ator-rede e cibercultura. São Paulo: Annablume, 2013. 

LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2010. 
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LÈVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 2011. 

LÈVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Edições Loyola, 
2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

IMPLICAÇÕES DO CONCEITO DE PHRONESIS EM ARISTÓTELES 

PARA EDUCAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariana de Oliveira Guisso.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Angelo Vitório Cenci 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Quando nos perguntamos sobre os fundamentos da educação podemos direcionar nossa investigação 

sobre determinados ângulos, mas, nossa pergunta fundamentalmente sempre se voltara a questões 

relacionadas à formação humana. 

Seguindo esta linha de pensamento buscamos discorrer sobre como podemos pensar a phronesis 

aristotélica como um princípio pedagógico que pode corroborar para analisarmos o atual contexto 

educacional que dissolve uma união entre teoria e prática; entre educação para a formação humana e 

para o trabalho. A phronesis também será apresentada por meio termo prudência sendo vinculada a 

figura do prudente enquanto aquele dotado da capacidade de phronesis, ou seja, o phronimos. A partir 

desta terminologia buscamos compreender as bases da prudência em Aristóteles e interliga-la ao meio 

educacional.     

 

DESENVOLVIMENTO: 

A phronesis aristotélica deve ser entendida como uma articulação racional frente a casos particulares. 

Essa articulação racional não é compreendida como mero saber de experiência. Sendo a sabedoria 

prática um conceito caro ao nossa articulação com o meio educacional sua conceituação deve ser 

pautada com relação ao contexto educativo. 

No presente contexto quando falamos de educação  percebe-se uma espécie de adoração aos extremos, 

e quando falamos em sabedoria prática, ou phronesis, estamos nos referindo justamente a uma espécie 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

2
1

 

de racionalidade que quebra este paradigma. Em uma sociedade imediatista em uma noção moderna 

do termo prudência como nos coloca Spinelli, na obra A prudência na ética nicomaquéia de Aristóteles 

( 2007), tanto a prudência quanto a imprudência são condições censuráveis por  em termos modernos 

se caracterizarem pelos extremos.  

Quando exploramos a sabedoria prática em Aristóteles percebesse que a mesma é condição de 

excelência. Assim sendo, poderíamos nos perguntar como se pode relacionado educar para essa 

condição de excelência? Essa condição de excelência pressupõe um processo educativo pelo qual o 

sujeito possa vir a torna-se phronimos. Não existe sabedoria prática sem educação, e tão pouco um 

processo formativo educacional que tem por fim a formação de um homem completo que não 

vislumbre chegar a esta condição de excelência. 

A ligação entre a concepção educativa de Aristóteles e a sabedoria prática se estabelece neste contexto 

de relação mútua, onde cada aspecto da amplitude deve ser considerado para formação do sujeito. 

Assim sendo, a própria educação deve ter em vista essas condições de formação. 

Quando pensamos a educação devemos pensar em dar condições a este sujeito que nos é apresentado. 

O homem cuja educação lhe deu possibilidades de compreender a ação além da regra é aquele dotado 

de uma apreensão maior das experiências que lhe perpassaram, enquanto aquele que assim não foi 

educado dificilmente irá compreender seus propósitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao nos depararmos com contextos complexos é sempre necessário pensar em uma ação sobre e neste 

sentido, apresentamos a phronesis como uma característica de um agir prudente sem tendências 

extremas que tanto causam dano em nosso cenário educativo. A phronesis vai além de uma 

característica de agir sobre o particular, pois ela demanda uma ponderação a cerca da teoria com a 

prática que necessariamente faz pontes com as experiências de vida.      

 

REFERÊNCIAS: 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Mário da Gama kury, 3ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1992. 

SPINELLI, Pricilla, T. A prudência na Ética Nicomaquéia de Aristóteles. São Leopoldo: Editora Unisinos, 

2007.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MULHERES NA POLÍTICA: A OCUPAÇÃO DE AMBIENTES DE 

PODER E A ATUAÇÃO FEMININA NA ASSEMBLEIA NACIONAL 

CONSTITUINTE DE 1988 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marina Broch  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Felipe Cittolin Abal 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A invisibilidade histórica que é conferida as mulheres perpassa o tempo e fica registrada na 

historiografia, de modo que o silenciamento quanto a existência feminina além daquela almejada por 

um sistema de exclusão histórica, se traduz também pela escassez do tratamento da matéria em termos 

historiográficos e, por consequência, também de ordem política e legal. A tardia ocupação de locais de 

exercício de poder pelas mulheres, faz com que ocorra a necessidade de constante construção de 

caminhos para diminuir as desigualdades de gênero, e, diante disso, o ambiente político se traduz como 

um desses meios. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

As demandas e necessidades femininas foram silenciadas de modo que a representatividade feminina 

e seus interesses eram ignorados pelo Estado. Não só a política como a administração do Estado, 

contituia-se como apanágio masculino, o que corroborava com a separação entre os sexos e contribuia 

incisivamente para o silenciamento das mulheres (PERROT, 1998, p. 198). Muitos direitos femininos 

sequer eram mencionadas nos primeiros diplomas legais brasileiros, de forma que, por exemplo em 

relação ao direito de voto, apenas no ano de 1932, com o decreto do novo Código Eleitoral publicado 

em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino fora acolhido de maneira expressa sem condições 

excepcionais, conferindo às mulheres o direito de votar e também serem votadas (MARQUES, 2019, p. 
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107). Aos poucos, com o ingresso das mulheres no ambiente político, as demandas femininas foram 

sendo conquistadas. Um dos principais símbolos de união e consequente efetivação de demandas 

relacionadas aos direitos femininos, é a Constituição Federal de 1988. Isso porque no momento de sua 

formulação, durante a Assembleia Constituinte de 1988, a bancada feminina articulou-se de maneira 

sem precedentes, resultando na contribuição de maior aprovação de emendas durante a Constituinte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Assembleia Constituinte de 1988 se traduz como um marco de extrema importância com relação aos 

direitos das mulheres e por isso a necessidade de analisá-la, pois apesar de haver muitas demandas 

alcançadas, estas precisam ser defendidas para continuar a valer, e tantas outras ainda necessitam ser 

efetivadas. É necessário também observar como os ambientes de poder são ocupados e a forma que 

isso se traduz na prática enquanto parte de um grande sistema. 

 

REFERÊNCIAS: 

MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. O voto feminino no brasil. Brasília: Edições Câmara, 2019.  

PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1992. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REDES MIGRATÓRIAS NA REPRODUÇÃO IDENTITÁRIA 

FRIULANA NA REGIÃO DE COLONIZAÇÃO ITALIANA DO RIO 

GRANDE DO SUL (1882-1960) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marinilse Marina - bolsista FAPERGS  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo -UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O trabalho analisa a trajetória de famílias de imigrantes italianos e suas ramificações, tendo como fio 

condutor e elo de interligação suas redes matrimoniais e de ofícios com outras famílias de imigrantes 

friulanos. São imigrantes camponeses por tradição, mas trouxeram na bagagem aptidões para ofícios 

de artesãos, e aproveitaram a oportunidade de emigração para o Brasil - a partir de 1880-, para 

melhorar suas condições socioeconômicas e adquirir terras. Originários de áreas montanhosas do Friuli 

ocidental, emigraram para o estado do Rio Grande do Sul, no início do século XIX, estabelecendo uma 

complexa rede familiar ativa até a década de 1960, recorte temporal deste trabalho. Nosso objetivo é 

perceber como famílias provindas de áreas fronteiriças da Europa, buscaram perpetuar a reprodução 

de costumes e hábitos regionais. A justificativa principal se dá pela falta de estudos referente as 

migrações planejadas e qualificadas para áreas destinadas a colonização no estado.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho tem como proposta metodológica pensar a relação entre as escalas macro e micro, utilizando 

o método da microanálise na perspectiva da história social e dos estudos em redes. Partindo da opção 

de estudar eventos e fatos e sua repercussão nas comunidades familiares, pode-se chegar a detalhes 

negligenciados por visões panorâmicas, percebendo a complexidade da realidade local, principalmente 

de partida, e o desempenho ativo dos imigrantes para se fortalecerem com características próprias 
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regionais da Europa no novo contexto brasileiro. Visa-se ao aspecto qualitativo das fontes, portanto, o 

cruzamento das fontes sacerdotais citadas com documentos de cunho civil possibilita perceber a ligação 

que havia entre os indivíduos friulanos, empenhados na manutenção e na perpetuação de aspectos 

próprios do grupo (tanto nos ofícios –imigração qualificada – quanto na identidade regional). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificou-se a questão regionalista no contexto europeu. Demonstrando-se como os sujeitos vizinhos 

e aparentados do Friuli ocidental, Itália, seguiram parâmetros similares no estado sul-rio-grandense, 

instalando-se, inclusive, nas mesmas linhas, embora isso não signifique que estavam isolados dos 

demais conterrâneos, ao contrário, aproveitavam as necessidades dos colonos, para ofertar a própria 

produção artesanal e assim se fortalecerem como profissionais qualificados.  

 

REFERÊNCIAS: 

AZEVEDO, Thales de. Italianos e gaúchos: os anos pioneiros da colonização italiana no Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre: A Nação/Instituto Estadual do Livro, 1975.  

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2012. 

GROSSUTTI, Javier. L’emigrazione nel Friuli Occidentale: guida alla sezione museale “Lavoro ed 

emigrazione” di Cavasso Nuovo. Friuli Venezia Giulia: Olmis, 2018. 

RUGGIERO, Antonio de. Emigranti toscani nel Brasile meridionale 1875-1914. Tese (Doutorado em 

História) – Dottorato di ricerca in Studi Storici per letà Moderna e Contemporanea, Scuola di Dottorato 

in Storia, Università degli Studi di Firenze, Florença, 2010.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A DISSOLUÇÃO DA CONJUGALIDADE NO RIO GRANDE DO SUL 

(1965-2015): A TRANSIÇÃO HISTÓRICA DO “ATÉ QUE A 

MORTE OS SEPARE” PARA “ATÉ QUE O MAL-ESTAR OS 

DIVORCIE”. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maristela Piva   

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Janaína Rigo Santin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - PPGH 

 

INTRODUÇÃO: 

Família e casamento sempre estiveram em transformação. E, no século XX, a ruptura conjugal, 

possibilitada pelo divórcio, contribuiu para dar novos contornos à família e aos arranjos amorosos. Mas, 

se todas as famílias recebem influência da cultura, será através dos fluxos do comportamento e da ação 

social que as formas culturais vão encontrar articulação (GEERTZ, 2015). Deste modo, se hoje existem 

famílias recasadas, monoparentais, homoparentais e tantas outras que se constituem através do afeto, 

denota-se que a família foi se configurando de modo diferente, e essas novas reconfigurações, 

movimentam o modelo familiar, reposicionando os papéis de seus componentes. Assim, este estudo faz 

uma análise histórica sobre o processo de dissolução da conjugalidade no Rio Grande do Sul, 

especialmente na Comarca de Passo Fundo, tendo como marco temporal o período de 1965 a 2015, 

sendo, portanto, um estudo sobre a História do Tempo Presente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A problematização do estudo buscou analisar se a Comarca de Passo Fundo teria um modo peculiar de 

lidar com a questão da dissolução conjugal, e o que teria caracterizado os pedidos de dissolução conjugal 
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nesta região. Verificou-se também como os representares do Direito, que atuaram nesta comarca, 

teriam acompanhado em suas decisões a evolução do Direito Civil.  As fontes de pesquisa 

compreenderam a análise documental de dez processos judiciais referentes à dissolução conjugal da 

comarca de Passo Fundo, das décadas 1966 a 1975, 1976 a 1985, 1986 a 1995, 1996 a 2005 e 2006 a 

2015, nos quais se buscou identificar os atores, as motivações para o fim do casamento, as 

peculiaridades destes pedidos e como o Judiciário respondia a tais solicitações. Entrevistou-se ainda, 

cinco operadores do Direito, no intuito de identificar, o que teria caracterizado os processos de 

dissolução da conjugalidade no RS ao longo desses cinquenta anos. O estudo mesclou análise qualitativa 

e quantitativa. O divórcio, aprovado no Brasil em 1977, marcou a quebra do paradigma de 

indissolubilidade do casamento. Os dados indicam que diversas mudanças aconteceram na família 

gaúcha e na região de Passo Fundo, semelhante ao que ocorreu no restante do Brasil. As taxas de 

divórcio cresceram, as famílias se reconstituíram, os modelos de casamento mudaram, as mulheres 

cada vez mais trabalham fora de casa, e o número de filhos, entre casais que buscam o divórcio, 

diminuiu. Na região de Passo Fundo este número é de 1,1 filhos por casal, menor que a média nacional, 

que indica 1,7 filhos por família, refletindo pois, uma transição demográfica. Identificou-se a 

predominância das mulheres como autoras dos processos de dissolução conjugal na Comarca de Passo 

Fundo, perfazendo 44% dos pedidos, enquanto os processos iniciados por ambos os cônjuges somam 

42% dos casos, e os pedidos de separação e/ou divórcios encaminhados por homens somam 14% dos 

casos. Tais dados indicam o protagonismo das mulheres na decisão da dissolução da conjugalidade, 

fenômeno similar ao restante do Brasil, como apontam dados do IBGE. Constatou-se uma tendência ao 

longo das décadas estudadas das mulheres voltarem a usar os seus nomes de solteiras após o divórcio, 

atingindo 80% de pedidos na década de 2006 a 2015. Isto indica que, além de ter conquistado sua 

independência financeira, as mulheres gaúchas valorizam sua própria identidade, querendo “descolar-

se” do subjugo dos maridos e dos seus “nomes”. Mas situações conflitantes que demarcam questões 

de gênero permanecem presentes: a maioria das mulheres ainda é responsável pela guarda da prole e 

a violência doméstica perdura incidindo sobre os relacionamentos e especialmente sobre a mulher. Os 

“sentidos” do casamento mudaram ao longo do tempo. Se antigamente foi indissolúvel, atualmente, 

busca-se nele realização pessoal, sexual, cumplicidade e felicidade, e caso isto não se alcance, pode-se 

desfazer o vínculo sem impasses jurídicos, e sem necessidade de perquirir culpados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A família mudou, e o divórcio é parte relevante da história da família contemporânea. O Direito de 

Família acompanhou estas mudanças, igualando direitos de homens e mulheres, e reavaliou a noção de 

família para além do casamento. A família deslocou-se de uma matriz patriarcal para pautar-se na lei 

socioafetiva, que agrega, hoje, uma pluralidade de configurações conjugais e familiares. 

 

REFERÊNCIAS: 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  
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PIVA, Maristela. A dissolução da conjugalidade no Rio Grande do Sul (1965-2015): a transição histórica 

do “até que a morte os separe” para “até que o mal-estar os divorcie”. Tese de Doutorado. (Programa 

de Pós-Graduação em História.) Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, 2020. Mat. n. public. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): parecer do cep: Número: 

2.408.300      

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

2
9

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL: UM RECORTE 

HISTÓRICO DOS ANTECEDENTES E INSERÇÃO NO TERRITÓRIO 

BRASILEIRO A PARTIR DE 2010 

 

AUTOR PRINCIPAL: Natalia Fioravanso Vieira Brizola  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: João Carlos Tedesco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo consiste na apresentação da dissertação de mestrado em desenvolvimento junto ao 

Programa de Pós Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, auxiliado por recurso 

financiero da própria instituição (FUPF). Trata-se de um trabalho de pesquisa sobre a imigração haitiana 

no Brasil a partir de 2010 e o processo de reconstrução da identidade da segunda geração a partir das 

manifestações artísticas e culturais. Justifica-se o presente estudo pelo fato de que os processos 

migratórios há muito fazem parte da história da humanidade, motivados pelas mais diversas razões. 

Recentemente, observa-se no Brasil um fluxo migratório significativo de países com descendência 

negra, como é o caso do país objeto deste estudo, o Haiti. Esses processos de migração influenciam 

diretamente nas relações interpessoais e culturais da sociedade, exigindo desta um reformulação de 

conceitos ou "pré"-conceitos, assim como uma reconstrução da identidade dos indivíduos envolvidos 

no processo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para possibilitar a compreensão dos aspectos abrangidos no processo migratório do Haiti para o Brasil 

e suas repercussões no âmbito social, fez-se necessária uma pesquisa bibliogáfica qualitativa não só da 

história recente daquele país e dos motivos que causaram tal fenômeno, mas também de todo o 

processo de construção histórica desde a sua independência. O Haiti foi a primeira república negra do 
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mundo, tendo sua independência proclamada em primeiro de janeiro de 1804 (Moraes et. al., 2013), 

pagando um altíssimo preço por sua liberdade. A partir daí, e agravado por golpes políticos e jogos de 

interesses, o Haiti passa da principal colônia francesa - a Pérola das Antilhas - para um dos países mais 

pobres do mundo, caracterizado por constantes instabilidades política e econômica. Não suficiente toda 

uma história de lutas e resistência, o país ainda é vitimizado por desatres e catátrofes naturais que 

abalam todas as suas tentativas de consolidação, como é o caso do terremoto de 2010 que destruiu a 

capital Porto Príncipe e seu entorno. Anos antes, a Organização das Nações Unidas já implementava no 

país uma missão de paz, liderada pelo Brasil, a fim de promover a estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

Após o terretomo de 2010, com as perspecitivas de vida e de sobrevivência ainda mais reduzidas e 

influenciados pela ação da MINUSTAH, muitos haitianos partem de seu país em busca de melhores 

condições de vida e oportunidades de trabalho. Já em solo brasileiro, os imigrantes haitianos deparam-

se com outras dificuldades para inserir-se na sociedade de destino. A primeira delas diz respeito às leis 

de migração, ou ausência e inaplicabilidade das existentes. O governo brasileiro, apesar de manifestar 

publicamente que o país "receberia de braços abertos os imigrantes" (MIRANDA, 2017, p. 97), não 

estava preparado para tamanho contingente. Conforme Pachi (2020), mais de 90 mil haitianos 

adentraram em território brasileiro no período de 2010 a 2017, sendo destes, até 2015, mais de 40 mil 

na condição de indocumentados (Pimentel, 2017). Configura-se aí um segundo problema enfrentado 

pelos imigrantes, quando muitos tiveram que entrar clandestinamente no Brasil, arriscando suas vidas 

nas regiões fronteiriças pela dificuldade imposta em se obter documentação, através da concessão de 

vistos. Somente em 2017 foi promulgada uma lei nacional que contemplasse os casos específicos dos 

imigrantes e garantisse, de fato, os seus direiros. A terceira e, talvez, a mais complexa adversidade 

encontrada refere-se à comunicação e, por conseguinte, o preconceito enfrentado não só em relação à 

lingua falada pelos imigrantes, como também à raça e à cor. Embora o Brasil tentasse estabelecer meios 

de acolhida e inserção dos imigrantes haitianos, através de leis e decretos, estes tornam-se ineficazes 

diante de uma postura preconceituosa da sociedade em geral.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pelo exposto neste breve resumo e pela pesquisa desenvolvida até o momento, evidencia-se a 

importância da contextualização histórica dos agentes propulsores dos fluxos migratórios do Haiti para 

o Brasil, ocorridos a partir de 2010. Torna-se crucial compreender os aspectos envolvidos e a realidade 

que se desenha em solo brasileiro, para que se possa auxiliar na inclusão social dos imigrantes, tornando 

a segunda geração protagonista da reconstrução de sua identidade, através da sua arte e cultura. 

 

REFERÊNCIAS: 

MIRANDA, Suelen Cristina de. A imigração haitiana para o Brasil: um olhar a partir do sintagma 

identidade-metamorfose-emancipação. Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP, São Paulo, 2017. 

MORAES, Isaias Albertin de; ANDRADE de, Carlos Alberto Alencar; MATTOS, Beatriz Rodrigues Bessa. A 

imigração haitiana para o Brasil: causas e desafios. Conjuntura Austral, Porto Alegre, RS, v. 4, n. 20, p. 

95-114, nov. 2013. ISSN 2178-8839 
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PACHI, Priscilla. A imigração haitiana e as mudanças no espaço urbano da cidade de São Paulo. 

Campinas, São Paulo, 2020. DOI 10.20396/idéias.v11i0.8658449 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/08/16/o-dramatico-vai-e-vem-dos-haitianos, 

acesso em 14/04/2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SUPERAR A CRISE DA DEMOCRACIA ATUAL IMPLICA 

TENSIONAR A RACIONALIDADE PREDOMINANTE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Neri José Mezadri.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Telmo Marcon. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pesquisa objetiva diagnosticar a prática democrática dos últimos anos, para prospectar uma formação 

que dê conta da ampliação das bases democráticas, sustentando uma concepção democrática de alta 

intensidade, no sentido de incidir sobre as condições gerais e a qualidade de vida das pessoas. 

A crise do atual modelo se dá por vários fatores, entre os quais se destacam, um de natureza mais 

econômica e outro política, interligados entre si. Há um sentimento do cidadão não ser representado 

pelos políticos eleitos e isso está relacionado com o modelo econômico e a consequente redução da 

democracia formal. 

 A educação para a democracia exige problematização e diagnóstico dos problemas institucionais e das 

estratégias empregadas pelo grande capital para dominar o cenário político. Implica também na 

articulação entre o desenvolvimento de práticas sociais de alta intensidade, uma formação teórica 

consistente e do fortalecimento de estratégias de participação nos ambientes educacionais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa é de caráter bibliográfico e consiste na seleção e revisão de literatura para discutir e 

confrontar a produção teórica com experiências democráticas radicais, para ir além da democracia 

liberal representativa. Isso implica numa aproximação teórico importante desde a compreensão do 

modelo de desenvolvimento econômico que condiciona as práticas democráticas, passando pela 

dimensão institucional da democracia, e das implicações de uma educação para uma democracia de 

alta intensidade. 
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Segundo Castells (2018, p. 12), “a democracia se constrói em torno das relações de poder social que a 

fundaram e vai se adaptando à evolução dessas relações, mas privilegiando o poder que já está 

cristalizado nas instituições.” A crise em curso representa o rompimento dos vínculos subjetivos entre 

o que os cidadãos pensam e querem e as ações daqueles que são eleitos e responsáveis por investir o 

dinheiro dos impostos em melhorias da vida das pessoas em sociedade. Isso se assenta, em grande 

medida, sobre a tendência da classe política de defender os próprios interesses, a burocratização 

interna que afasta os militantes do controle dos partidos e de sistemas eleitorais dominados pelo 

marketing e por estratégias de comunicação, tornando o sistema autônomo em relação à participação 

dos cidadãos (CASTELLS, 2018, p. 13). 

O neoliberalismo é um “sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a 

lógica do capital a todas as relações sociais e todas as esferas da vida” (DARDOT; LAVAL, 2016, 7). Ele 

constitui-se em racionalidade que exacerba a sensação de liberdade e de autonomia sobre as escolhas 

individuais, e acaba por minar laços sociais de generosidade, fidelidade, lealdade, solidariedade e de 

reciprocidade social (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 365). Forja-se, desta maneira, uma ética individualista 

que enfraquece a coletividade, as relações e a própria personalidade, ou como diz Sennett (2005), são 

relações que corroem o caráter. A racionalidade de desempenho fabrica para o indivíduo a noção de 

um eu produtivo, fazendo da coerção econômica e financeira “autocoerção e autoculpabilização, já que 

somos os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece.” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 245. Grifos dos 

autores). 

"A democracia representativa (DR) é o regime político no qual os cidadãos (inicialmente uma pequena 

porcentagem da população) concentram seu poder democrático na eleição dos decisores políticos” 

(SANTOS, 2016, p. 119). Considerando outras formas de pressão sobre as decisões políticas, justifica-se 

a afirmação de Santos (2016, p. 133) quando diz que “pouco há de democrático nas sociedades com um 

sistema político democrático. Harvey (2014, p. 88) explicita o poder das corporações na relação com o 

Estado americano. “O que resta da democracia representativa é sufocado, quando não, como no caso 

dos Estados Unidos, totalmente, ainda que legalmente, corrompido pelo poder do dinheiro.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A democracia representativa é “uma ilha democrática num arquipélago de despotismos" (SANTOS, 

2016, p. 132). Este modelo formal não tem o apoio das massas, mas o ideal democrático continua no 

horizonte da grande maioria (CASTELLS, 2014, p. 16). Educar para a democracia de alta intensidade 

implica na vigilância para que os objetivos da educação não sejam impostos externamente (DEWEY, 

1979, p. 27). 

 

REFERÊNCIAS: 

CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia liberal. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 

DARDOT, Pierre & LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A IMPORTÂNCIA DA LÓGICA ARGUMENTATIVA NA 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pablo João Canal da Costa  

COAUTORES: Bianca Possel 

ORIENTADOR: Cleci Teresinha Werner da Rosa 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo visa contribuir argumentativamente com a premissa de que o estudo de lógica pode 

colaborar para o desenvolvimento do pensamento crítico na área de alfabetização científica frente às 

desinformações pseudocientíficas que minam o campo do senso comum. Estudar lógica argumentativa, 

voltado à Alfabetização Científica, pode ser um caminho que nos leva a compreender melhor nossa 

própria forma de receber e elaborar argumentos científicos. A proposta deste trabalho originou-se a 

partir das aulas e oportunidades de estudos propiciadas pela professora Cleci Werner aos discentes da 

disciplina de Alfabetização Científica do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 

Passo Fundo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia usada neste estudo se caracteriza como bibliográfica, utilizando-se de livros e artigos a 

respeito da alfabetização científica e da lógica para sua estruturação. Sasseron e Carvalho colocam que 

a Alfabetização Científica “encontra base, respaldo e consistência na percepção da necessidade 

emergente de formar alunos para atuação na sociedade atual, largamente cercada por artefatos da 

sociedade científica e tecnológica” (2011, p. 75).  

Para Rosa C. T. W., Rosa A.B. e Uzeda (2019), o papel do letramento ou alfabetização científica, “é que 

ele possa contribuir para a formação de cidadãos com uma base sólida de conhecimentos científicos, 

possibilitando a tomada de decisão de forma consciente e comprometida com questões éticas, sociais 
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e humanas” (p. 127-128). Sem passar por um processo de alfabetização científica crítica e significativa, 

é difícil esperar que os jovens estarão preparados para compreender sua relação com os artefatos 

tecnológicos e o ambiente que os rodeiam, e isso explica muito o surgimento, advento e expansão de 

inúmeras pseudociências na atualidade, à exemplo da teoria da Terra plana, movimentos antivacina, ou 

mesmo teorias da conspiração como a que a pandemia do COVID-19 seria causada por redes de 

telecomunicações de tecnologia 5G.  

Carl Sagan (2006), considera que um dos problemas que colabora para a disseminação de movimentos 

pseudocientíficos na atualidade, é a facilidade que se tem de criar informações equivocadas, frente a 

complexidade que é a produção científica. Sasseron (2015), coloca que a argumentação dialética, como 

estratégia de ensino de ciências, pode evidenciar as perspectivas de construção de entendimento de 

conceitos e ideias, explicitar divergências e colocar ideias pessoais em confronto, a fim de analisá-las. 

Assim, se os níveis de argumentação das pseudociências são mais fracos do que o exigido na cultura 

científica, focar no ensino de lógica argumentativa pode ser então uma saída para preparar os jovens 

criticamente para o contato com a desinformação. Sagan (2006) propõe um kit de detecção de 

inverdades com regras que ajudam a perceber falhas discursivas comuns em pseudociências, como as 

falácias ad hominem, apelo à autoridade, espantalho, evidências suprimidas, afirmações ambíguas, 

entre outras.  

Para Sasseron (2015), um trabalho argumentativo de envolvimento com a linguagem científica pode ser 

conseguido através da comunicação de ideias, avaliação de problemas e processos construídos ao tentar 

resolvê-los.  Partindo disso, pode-se propor que o estudo de lógica argumentativa no ensino formal, 

como o discernimento de falácias, pode ser uma forma de contribuir na tarefa de Alfabetização 

Científica, que junto ao Ensino por Investigação, torna-se essencial para a formação dos jovens para o 

mundo atual.  A Alfabetização Científica aliada à Argumentação e ao Ensino por Investigação, pode 

promover a concretização do estabelecimento de uma cultura científica escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir do exposto, consideramos que o estudo de lógica argumentativa pode vir a colaborar com os 
processos de enculturação e alfabetização científica em jovens e crianças, ajudando a desenvolver 
pensamento crítico e reflexivo frente às artimanhas pseudocientíficas tão disseminadas na 
contemporaneidade. Este estudo faz parte do aporte teórico de um artigo científico em 
desenvolvimento. 

 

REFERÊNCIAS: 
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SAGAN, C. O mundo assombrado por demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. Editora 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROCESSOS COGNITIVOS DISTRIBUÍDOS EM REDE NO 

CONTEXTO DA CIBERCULTURA: REVISÃO DE LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pablo João Canal da Costa  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Vivemos em um mundo cada vez mais conectado. A transferência de dados, a troca de informações  no 
ciberespaço torna-se já quase indissociável do viver contemporâneo. Os conteúdos produzidos na 
sociedade em rede sob o suporte tecnológico constituem-se em uma das expressões mais significativas 
da cibercultura. Pesquisar como os conhecimentos são produzidos e se distribuem nesse meio, torna-
se  fundamental  para compreender os diversos nuances envolvidos nos processos de cognição 
humana em um contexto de conexão generalizada, em especial em situações de ensino remoto ou 
híbrido.  Este trabalho tem por objetivo   aproximar-se da compreensão dos processos cognitivos que 
se produzem e distribuem em contexto de redes, impulsionados por elementos de inteligência cognitiva 
próprias do terreno da cibercultura, sob o aporte da teoria da Cognição Distribuída. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia envolve pesquisa bibliográfica exploratória com caráter qualitativo. Foram pesquisados 
os conceitos de “cognição distribuída”, “cibercultura e,” sociedade de redes” em livros de autores 
considerados referência nos temas. Como resultados foram levantados dados importantes que 
permitem estabelecer ligações entre a abordagem da cognição distribuída e a sociedade de redes no 
contexto da cibercultura.  Discussão: A teoria da cognição distribuída está associada tanto à ciência 
cognitiva quanto a sociologia, e suas origens podem ser encontradas em um ramo da teoria social que 
remonta aos textos de Vygotsky (DANIELS, 2011). Segundo Hollan, Hutchins e Kirsh (2000) a cognição 
distribuída busca compreender uma classe mais ampla de eventos cognitivos, que vão para além da 
visão mais centrada no indivíduo. Podemos buscar essa classe de eventos cognitivos em processos 
interativos em rede, como os que se dão em ambientes virtuais de aprendizagem. Castells (2011) 
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conceitualiza a sociedade de redes partindo desde as antigas formas de organização na experiência 
humana até chegar as tecnologias de redes digitais.  
Os dados inseridos e compartilhados em qualquer ponto alimentam a rede,  possibilitando sua 
constante expansão e reconfiguração, que superam limitações anteriores à Era da Informação, 
principalmente em questão de tempo e espaço (CASTELLS, 2011). Partindo de uma perspectiva 
antropológica sobre fenômenos que se dão na sociedade de redes, Jenkins (2008) observa o que chama 
de cultura da convergência. Esta constitui-se por um fluxo de conteúdos colaborativos que se criam e 
se distribuem através de múltiplas mídias. Jenkins (2008) nos mostra a evolução da sociedade de rede 
que se torna cada vez mais participativa.  
O alcance e amplitude das cognições que se distribuem através das redes no contexto da cibercultura 
podem ser melhor compreendidas com o conceito de laços explorado por Mark Granovetter (1973), em 
especial o que chamou de força dos laços fracos. Se nos laços fortes as informações e experiências 
circulam de forma mais intensa entre pessoas que compartilham do mesmo grupo, nos laços fracos as 
informações se distribuem com uma amplitude maior. É nesse contexto que processos cognitivos de 
construção de saberes se dão entre indivíduos conectados em rede. Em uma situação de aprendizagem 
e produção de conhecimentos, há processos cognitivos ocorrendo entre indivíduos que compartilham 
de uma cultura semelhante, por vezes da mesma área, bem como conhecimentos produzidos de forma 
interdisciplinar com outras áreas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este estudo bibliográfico contribui com a compreensão de fenômenos próprios da sociedade de redes 
sob o aporte da teoria da cognição distribuída. Traz a compreensão de processos que se dão no contexto 
da cibercultura, colaborando com o referencial teórico de uma pesquisa mais ampla a nível de mestrado 
na área da Educação. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O INFORMATIVO DIOCESANO E O JORNAL ATÉ QUE... UMA 

ANÁLISE DO PROCESSO COMUNICATIVO DA DIOCESE DE 

PALMAS-FRANCISCO BELTRÃO, EM SEUS ASPECTOS 

POLÍTICO, SOCIAL E TEOLÓGICO (1974-2013) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pâmela Pongan (Doutoranda PPGH/UPF - Bolsista Capes)  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof. Dr. Adelar Heinsfeld 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Na região Sudoeste do Paraná, por 39 anos, circularam em grande escala de alcance regional um 

informativo e um jornal de cunho religioso, o Informativo Diocesano e o “Até que...”, pensados e 

organizados pelo segundo bispo da Diocese de Palmas – Francisco Beltrão, Dom Agostinho José Sartori, 

com distribuição mensal em todo o território diocesano. Partindo da preocupação do Bispo Diocesano 

de implementar as transformações propostas no Concílio Vaticano II, como o uso de meios de 

comunicação em prol da Igreja, este trabalho tem objetivo analisar e refletir sobre os discursos 

apresentados no Informativo Diocesano e no Jornal Até Que..., ambos mídias impressas da Diocese de 

Palmas – Francisco Beltrão, em seus aspectos político, social e teológico, buscando compreender como 

estes influenciaram na formação social, política e religiosa da população da região em questão.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nesta pesquisa, primeiramente, é necessário pensarmos do que trata a comunicação religiosa, pois o 

campo da comunicação é uma área muito fecunda e essencial para a Igreja Católica, seja no Brasil, seja 

no mundo, como ferramenta de propagar suas ideias e doutrina, ou de expor seus eventos e 
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acontecimentos, mas sempre se deve tomar cuidado com o que se é propagado pela Igreja e colocado 

sobre a Igreja. Considerando que os "meios de comunicação de massa, além de serem sinais de presença 

da Igreja, são estratégias por onde circulam objetivos, proposições e posições, disputas e conflitos e 

modos de enraizamento desta instituição junto a determinados grupos ou junto à sociedade em geral" 

(TOSTA, 2007, p. 2). Assim, é nessa perspectiva que Dom Agostinho, durante seu episcopado, criou e 

esteve à frente de mídias sociais pertencentes e mantidas pela Diocese de Palmas - Francisco Beltrão, 

que tinham por objetivo repassar aos fiéis as informações referentes aos acontecimentos da Diocese e 

de transmitir as ideias do Bispo diocesano em relação a temas relevantes de âmbito social e espiritual, 

entre elas destaca-se o Informativo Diocesano e o Jornal Diocesano Até Que..., alvos desta pesquisa. 

Embasaremo-nos também na perspectiva da História e Imprensa, pois é a partir da terceira geração dos 

Annales, da renovação marxista e principalmente das contribuições de Michel Focault, que a 

historiografia se abre a proposta de novos objetos, problemas e abordagens, ampliando o conceito de 

fonte, o que permitiu aos estudos históricos incorporarem de forma crescente os jornais como fonte e 

objetos de pesquisa histórica. Considerando que cabe ao historiador, nesta perspectiva, “os 

questionamentos às fontes para extrair um significado, retirando de sua linguagem os elementos 

capazes de representarem determinado momento histórico” (SOSA, 2007, p.17), pois não apenas os 

elementos do momento histórico são importantes, mas buscar captar também quais são os elementos 

de interesse do próprio jornal, tornando imprescindível fazer uma análise de seu discurso, pois o 

jornalismo, ao selecionar e transmitir a notícia procede a uma manipulação do conhecimento 

apreendido pelo público leitor. Neste contexto, há variadas metodologias de análise de fonte 

jornalística, entre as quais optamos para esta pesquisa pela metodologia da Análise de Conteúdo de 

Laurence Bardin e a Análise do Discurso de Patrick Charaudeau. Essas duas metodologias possibilitarão 

realizar uma leitura que Amorim (2008, p. 22) descreve como “além do aparente, do evidente, e, com 

isso, aprofundarmos a análise” destes veículos de imprensa quanto fontes de informação e formação 

para a população do Sudoeste do Paraná, constituindo as questões principais suscitadas no estudo 

documental embasada no viés na História Regional e na História Política. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificou-se o uso dos impressos como sinais de presença da Igreja diocesana na região visando 

informar e formar os fiéis, sendo o meio por onde circularam as posições da Igreja e do bispo sobre 

questões sociais e espirituais. Assim, os fiéis acabaram sendo influenciados pelas opiniões de Dom 

Agostinho, que, além de ser a referência religiosa, era, para muitos, liderança social e política. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ARTICULAÇÃO E PROCESSO COLABORATIVO ENTRE O ENSINO 

COMUM E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(AEE): UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Paula Marchesini  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Profª. Drª. Carla Beatris Valentini 

UNIVERSIDADE: Universidade de Caxias do Sul - UCS 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo realiza uma revisão de literatura identificando teses e dissertações que investigaram a 

articulação e/ou o processo colaborativo entre a sala de aula regular e a sala do AEE publicados no Brasil 

no período de 2015 a 2019. Considerando a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI) que garante a escolarização de alunos público-alvo da Educação Especial na escola regular, 

oficializado pelo Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, esta pesquisa busca compreender a 

articulação e/ou a colaboração entre os professores do AEE e os professores da classe regular para 

viabilizar o processo de inclusão nos anos finais do Ensino Fundamental dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial. O Brasil é um país com uma longa história de pesquisa, mas destaca-se que é 

necessário refletir e analisar de forma crítica as produções da área da Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva e buscar maneiras de aprimorá-las continuamente. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A revisão bibliográfica foi realizada no Portal de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES). Utilizou-se os descritores “atendimento 

+educacional +especializado +sala + regular” na data de 30 de abril de 2020 com aplicação dos filtros 

“educação” nas opções de área de conhecimento, avaliação e concentração, obtendo 4098 resultados. 

Considerando o recorte da pesquisa, foram selecionadas publicações com maior afinidade com o 
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objetivo deste estudo, chegando a um resultado final de 54 pesquisas, sendo 14 teses e 30 dissertações. 

Para isso, alguns critérios de inclusão foram considerados: articulação do AEE com a sala comum; 

Atendimento Educacional Especializado, processo colaborativo, inclusão escolar, educação inclusiva, 

sala de recursos, currículo, processos de escolarização, alunos com deficiência, trabalho docente, 

práticas pedagógicas diferenciadas, mediação escolar, analisados de forma combinatória entre dois ou 

mais critérios. Foi utilizado como critério analítico a leitura dos títulos das pesquisas, seguido dos 

resumos e das palavras-chave. Quando a análise destes elementos ainda não permitia uma seleção 

considerando o recorte da pesquisa, o acesso ao documento na íntegra permitiu fazer uma seleção mais 

precisa. As dissertações e teses, após analisadas, foram classificadas em seis grupos considerando a rede 

de ensino investigada: Rede Municipal, Rede Estadual, Redes Municipal e Estadual, Redes Municipal, 

Estadual e Particular, Rede Particular e Rede Federal e em subgrupos, de acordo com o nível de ensino 

analisado: Educação Infantil ao Ensino Médio. Os dados permitiram identificar que o ano de 2017 teve 

o maior número de publicações (29,6%), sendo que a maioria das pesquisas se concentra na rede de 

ensino municipal (54%). As pesquisas selecionadas pertencem a 35 universidades brasileiras. Quanto à 

localização por região das universidades percebe-se a maior concentração de pesquisas em 

universidades da região Sul do país, onde localizam-se os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná. As universidades com maior número de publicações são Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), cada uma com 4 publicações em seus programas de Pós-

graduação em Educação. A partir dos resumos também foi possível fazer um mapeamento da 

metodologia utilizada, sendo que metade das pesquisas utilizaram uma abordagem metodológica 

qualitativa (50%), nove por cento utilizaram uma abordagem metodológica quanti-qualitativa e 41 por 

cento não informaram. Evidenciou-se também que a entrevista, a observação, o questionário, a análise 

documental e o diário de campo são os instrumentos e técnicas de coleta de dados os que mais se 

destacam em ordem decrescente nas pesquisas analisadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo identificou pesquisas que investigam a articulação entre a sala regular e a sala do AEE 

considerando a PNEEPEI. A literatura indica a importância de um Trabalho Docente Articulado (HONEFF, 

2018; ANJOS, 2019) e de um ensino colaborativo ROCHA, 2016; CHRISTO, 2019) entre a educação 

especial e o ensino comum para a inclusão dos alunos público-alvo a educação especial na escola 

regular.      
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HONNEF, C. O trabalho docente articulado como concepção teórico-prática para a Educação Especial. 

Tese de doutorado.  Santa Maria: UFSM, 2018. 

ROCHA, N. C. da. Ensino colaborativo e desenvolvimento da abordagem construcionista contextualizada 

e significativa na perspectiva da inclusão. Dissertação de Mestrado. Presidente Prudente: UNESP, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (   ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

MIGRAÇÕES, TRAJETÓRIAS, RETORNOS: IMIGRANTES 

BRASILEIROS NO PARAGUAI (1970-2018). 

No departamento de Alto Paraná, no Paraguai e no oeste do estado do Paraná, no Brasil. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Prof. Ma. Vanucia Gnoatto:  

ORIENTADOR: Prof. Dra. Rosane Marcia Neumann 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  
 

INTRODUÇÃO: 

Estuda-se a e/imigração de brasileiros ao Paraguai e retorno. Objetivando-se analisar as trajetórias 
migratórias de famílias brasileiras ao Paraguai e o retorno ao Brasil, no período de 1970 a 2018, nos 
distritos de Santa Rita, Raul Peña, Naranjal e San Alberto, do departamento de Alto Paraná e nas cidades 
de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Missal, no estado do Paraná, buscando perceber as redes 
criadas por esses sujeitos ao longo de suas migrações e as variantes ligadas a esses processos 
migratórios; discutir a emigração de brasileiros ao Paraguai, considerando os fatores que motivaram a 
migração, buscando localizar e identificar a presença de redes nessa migração; analisar a inserção dos 
brasileiros no Paraguai via redes culturais e a relação destes com a propriedade da terra; e discutir a 
migração de retorno e a presença de redes que possibilitam esse movimento. O estudo justifica-se por 
trazer à academia trajetórias de vida de imigrantes muitas vezes não valorizadas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Em termos teórico-metodológicos, trata-se de um estudo dos movimentos migratórios 
contemporâneos a partir do uso da história oral. A tessitura do corpus documental da pesquisa 
constituiu-se de histórias de vidas, recolhidas entre os imigrantes brasileiros no Paraguai, e os 
retornados, situados na fronteira entre os dois países. Após a coleta de dados numéricos e de 
entrevistas, em pesquisa de campo realizadas nos distritos de Santa Rita, Raul Peña, San Alberto e 
Naranjal, no departamento de Alto Paraná, no Paraguai e em Foz do Iguaçu, Santa Teresinha de Itaipu 
e Missal, no oeste do estado do Paraná, buscou-se realizar a transcrição e análise qualitativa das 
narrativas e análise quantitativa dos dados. Realizada essa etapa, tendo por base os fichamentos obtidos 
dos referenciais teóricos e bibliográficos construímos o texto da dissertação de mestrado em história, 
intitulada: Migrações, trajetórias e retornos: imigrantes brasileiros no Paraguai (1970 - 2018), da qual 
originasse essa apresentação. 
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 A partir do estudo das trajetórias migratórias desses sujeitos, é possível afirmar que se trata de um 
contingente migratório fruto de múltiplas migrações internas no Brasil, acompanhando o avanço da 
fronteira agrícola, partindo das colônias velhas para as colônias novas no Rio Grande do Sul, avançando 
posteriormente ao oeste de Santa Catarina e Paraná para, enfim, ultrapassar a fronteira, instalando-se 
no leste do Paraguai. Outro contingente que se agregou a esse grupo é proveniente do nordeste e do 
sudeste do país, que partiram do norte do Paraná, instalando-se no mesmo local no Paraguai. O que 
une os dois grupos é a busca pelo acesso e propriedade da terra. O estudo busca localizar e identificar, 
em um primeiro momento, a presença de redes migratórias, sejam familiares ou sociais.  
Em um segundo momento, analisa a inserção e readaptação dos imigrantes brasileiros no local de 
chegada, via redes associativas e de sociabilidade, e a definição de um elemento de distinção pautado 
no uso da língua portuguesa. Ainda, a relação dos imigrantes brasileiros com a propriedade da terra e 
os conflitos agrários, somado ao avanço do agronegócio e uma expansão da fronteira agrícola. Como 
último ponto, discute-se a permanência do movimento migratório, por meio do retorno de brasileiros 
do Paraguai, reinstalando-se no oeste do estado do Paraná, as redes criadas por estes sujeitos que 
possibilitam a migração de retorno.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo permite afirmar que o avanço do agronegócio foi o fator central que impulsionou a emigração 
do Brasil ao Paraguai e, no momento, o mesmo processo está provocando em grande parte do retorno 
ao Brasil. Ainda, o retorno se dá pela busca de educação, saúde, previdência social, entre outros fatores. 
O mesmo, nesse espaço fronteiriço bastante fluído, não representa o fim do processo migratório. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. Fronteiras em movimento e identidades nacionais: a 
imigração brasileira no Paraguai. 2005. 265f. Tese (Doutorado em Sociologia), Universidade Federal 
do Ceará. Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Fortaleza, 2005. 

FAZITO, Dimitri. Análise de Redes Sociais e Migração. Dois aspectos fundamentais do “retorno”. RBCS - 
vol. 25 n° 72, 2010. 

GNOATTO, Vanucia. Migrações, trajetórias, retornos: imigrantes brasileiros no Paraguai (1970 - 2018). 
2020. 196f. Dissertação (Mestrado em História) Programa de Pós Graduação em História, Universidade 
de Passo Fundo, Passo Fundo, 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

REDES POLÍTICAS NO PRÊMIO EDUCADOR NOTA DEZ: O 

EMPRESARIADO DEFININDO OS CRITÉRIOS DE ÊXITO 

DOCENTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renata Cecilia Estormovski (Bolsista Capes)  

COAUTORES: -  

ORIENTADOR: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste período de pandemia, em que aulas presenciais foram substituídas por modelos remotos, o 

trabalho docente também passou a ser desempenhado nessas cirscunstâncias específicas. Formações 

direcionadas aos docentes foram oferecidas on-line, muitas vezes promovidas por institutos e 

fundações autointitulados como sem fins lucrativos, mas com vinculações explícitas com o 

empresariado. A atuação dessas entidades junto ao campo educativo não é particular deste momento; 

pelo contrário, vem sendo efetivada por meio de distintas iniciativas, principalmente a partir da década 

de 1990. O Prêmio Educador Nota Dez, maior e mais conhecida premiação dirigida a docentes da 

educação básica no país, se situa entre as propostas protagonizadas pelo terceiro setor destinadas, 

principalmente, para as escolas públicas. Objetiva-se, neste trabalho, conhecer a rede política que o 

promove, identificando as concepções utilizadas para caracterizar uma atuação docente como exitosa. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Medidas isoladas, relacionadas a concepções economicistas, se articulam e produzem mudanças 

estruturais na educação básica pública de distintos países, substituindo a percepção de que a escola é 

espaço de promoção da cultura como um bem comum para um viés em que a formação é entendida 

como uma conquista individual, utilizada para concorrer e competir em uma sociedade na qual o mérito 

individual define as posições. Laval (2019) caracteriza, assim, o neoliberalismo escolar, que vem 
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orientando reformas educativas nas últimas décadas e monopolizando discursos, com a modernização, 

a inovação e a eficiência sendo os balizadores do desempenho das instituições e em que o utilitarismo 

norteia o currículo dos estudantes, avaliados externamente, e constantemente comparados, 

homogeneamente. 

Em uma análise de conteúdo (BARDIN, 2016) envolvendo o site do Prêmio Educador Nota Dez, infere-

se que o trabalho docente exitoso é promovido pela premiação como aquele articulado a esses 

preceitos. Em sua proposta, boas práticas replicáveis independentemente do contexto social, político e 

econômico são estimuladas, motivando os docentes a competirem entre si pelo título de Educador do 

Ano e por vales-presente. Sua prática precisa estar articulada à Base Nacional Comum Curricular, que 

teve uma elaboração peculiar, como discutido em Macedo (2019), e que representa um currículo 

centralizado, pautado em competências direcionadas à perfomance e ao individualismo. O Estado é 

eximido de sua obrigatoriedade de manutenção da escola pública, sendo o mérito do professor, 

isoladamente, sendo caracterizado como responsável por uma educação adequada e eficiente.  

Quem define esses critérios e promove a premiação são empresas, entidades, institutos e fundações, 

que criam uma rede política. Essas redes, para Ball (2014), são comunidades que atuam mediante 

parcerias entre os setores público e privado e passam a definir o modo como problemas são concebidos 

e suas soluções planejadas e implementadas. Estão organizadas global e/ou localmente, 

compartilhando concepções e estimulando a adoção de respostas gerenciais a questões estatais. No 

caso em análise, destaca-se a Editora Abril e o Grupo Globo como responsáveis pela iniciativa, que é 

realizada pela Fundação Victor Civita e conta com o financiamento da Fundação Lemann, da Somos 

Educação e da BDO Brazil. Revista Nova Escola (que é mantida pela Fundação Lemann), Instituto Rodrigo 

Mendes, Unicef, Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), Undime (União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação), Instituto Natura e Todos pela Educação (um grupo amplo do qual 

Fundação Lemann e Instituto Natura também fazem parte, bem como a Fundação Roberto Marinho – 

relacionada ao Grupo Globo) apoiam a iniciativa. Tais vinculações dessa rede política com o 

empresariado reforçam a identificação da premiação com preceitos neoliberais, denotando a escola e 

o trabalho docente como parte de seu projeto formativo articulado ao capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As redes políticas, como a que une os setores público e privado na promoção do Prêmio Educador Nota 

Dez e expande concepções neoliberais na educação, são parte das correlações de forças que definem a 

política educacional no Brasil. Suas compreensões da realidade reforçam o afastamento do Estado da 

esfera pública e favorecem processos de privatização do conteúdo da educação (PERONI, 2015). 

 

REFERÊNCIAS: 

BALL, S. J. Educação Global S. A.: Novas redes políticas e o imaginário neoliberal. Ponta Grossa: UEPG, 

2014. p. 21-44. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EXPRESSÃO DE OPINIÕES POLÍTICAS NAS PÁGINAS 

AMARELAS DA REVISTA VEJA NO CONTEXTO PRÉ-PLEBISCITO 

DE 1993 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberto Biluczyk (Bolsista Capes)  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Alessandro Batistella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho busca captar percepções sobre a utilização do parecer de pesquisadores acadêmicos, 

especialmente das áreas das Ciências Políticas e das Ciências Econômicas, pela revista Veja, publicação 

semanal da Editora Abril, no período anterior ao Plebiscito sobre a Forma e o Sistema de Governo, 

ocorrido em 1993. Tal ação se justifica pela tentativa de o periódico fundamentar suas próprias opiniões 

a respeito dos desdobramentos relativos. Dessa forma, pode-se evidenciar o caráter subjetivo da 

imprensa e sua influência junto ao público-leitor. Esse é um ponto primordial para a eficácia da obtenção 

de resultados na pesquisa histórica que se utiliza da imprensa como fonte. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Por meio da Análise de Conteúdo, procedimento metodológico descrito por Laurence Bardin (2000), 

percebe-se que a revista Veja utilizava ao menos três espaços para expor as opiniões de cientistas 

políticos, economistas, personalidades notórias da cultura, empresários e jornalistas especializados 

sobre os temas tratados no Plebiscito. De maneira especial nas “Páginas Amarelas”, na coluna “Ponto 

de Vista” e na seção “Opinião”, esses posicionamentos aparecem nitidamente. Para esse momento, 

porém, destacaremos apenas as experiências obtidas nas “Páginas Amarelas”, divisão interna da revista 

geralmente focada em entrevistas. 
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O cientista político Leôncio Martins Rodrigues, cuja entrevista foi publicada em 6 de janeiro de 1993, 

informava que, pessoalmente, ele considerava o Plebiscito de abril um mau negócio para o eleitor 

brasileiro. Rodrigues acreditava que o país passava por uma fase exagerada de mudanças, evidenciada 

pela liderança do parlamentarismo nas pesquisas. Por isso, fazia questão de optar pelo 

presidencialismo. As transformações, vistas como negativas pelo cientista político, afetavam 

diretamente as leis e a economia, interferindo no bom funcionamento das instituições e das leis do 

mercado político (VEJA, 1993a, p. 9-11). 

Em defesa da causa monárquica, Mário Henrique Simonsen, ex-ministro da Fazenda, colunista da revista 

Exame, também publicada pela Editora Abril, enfatizava em Veja, edição de 20 de janeiro de 1993, sua 

decepção com a república. Adepto da causa parlamentarista, somente via a possibilidade de uma 

instalação eficaz do sistema de governo dentro da forma monárquica. Para o economista, entre o 

“presidente emasculado” e o “ditador potencial”, o rei se colocava como uma alternativa eficaz dentro 

do jogo político, por não precisar se comprometer com sindicatos ou grupos econômicos, ou disputar 

verbas eleitorais (VEJA, 1993b, p. 7-9). 

A Simonsen, a revista atribui predicados como erudito, intelectual e acadêmico, uma autoridade 

constituída de legitimidade para apresentar as referidas ideias, uma pessoa que “não dá palpite de leigo, 

dá aulas”. O antigo ministro salienta, igualmente, que sua convicção apontava o “fracasso do 

presidencialismo no Brasil” (VEJA, 1993b, p. 7-9). 

Por fim, a revista traz uma opinião “de fora”: a do economista estadunidense James M. Buchanan, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1986. Indagado sobre o que é melhor, presidencialismo ou 

parlamentarismo, Buchanan ressalta que as possibilidades de ação de um governo parlamentarista são, 

para ele, maiores, assim como a chance de cometer erros. “Quem vê o governo como uma entidade 

que comete erros deve optar pelo presidencialismo. Mas isso também significa que o governo deixará 

de fazer muitas coisas boas” (VEJA, 1993c, p. 8). Ao presidencialismo, regime sobre o qual sempre viveu, 

delega a qualidade da inibição de certas ações governamentais. Sobre a monarquia, ele acredita que a 

forma de governo se fundamenta na união de uma nação (VEJA, 1993c, p. 8). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao analisar as opiniões e posicionamentos em um contexto ampliado, percebe-se que a revista, em seu 

papel junto à imprensa, procura apresentar os argumentos, ressaltando detalhes que lhe são 

convenientes e diminuindo outros dados, que lhe podem ser prejudiciais. Ao mesmo tempo, procura 

simular uma pretensa imparcialidade. Esse é um dos cuidados que o historiador deve observar ao 

dedicar sua atenção às fontes de comunicação social. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 2000 

BUCHANAN, James M. Democracia tem limite – Entrevista concedida a Flávia Sekles. Veja, nº 1283, 14 

abr. 1993c, p. 8. 
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CARVALHO, Bruno Leal Pastor de. “Vote no Rei”: o plebiscito brasileiro de 1993. Café História. 2010. 

Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/vote-no-rei-o-plebiscito-de-1993/. Acesso em: 14 de 

janeiro de 2020. 

RODRIGUES, Leôncio Martins. A mania de mudar – Entrevista concedida a Laurentino Gomes. Veja, nº 

1269, 06 jan. 1993a, p. 9-11. 

SIMONSEN, Mário Henrique. Um rei para o Brasil – Entrevista concedida a Marcos Sá Corrêa. Veja, nº 

1271, 20 jan. 1993b, p. 7-9. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DIÁRIO DA MANHÃ E O PLEBISCITO DE 1993: PERCEPÇÕES 

HISTÓRICAS ATRAVÉS DA IMPRENSA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberto Biluczyk (Bolsista Capes)  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Alessandro Batistella 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho visa apresentar como se deu a abordagem do jornal Diário da Manhã, de Passo Fundo/RS, 

em relação ao Plebiscito sobre a Forma e o Sistema de Governo, expediente eleitoral consumado no 

Brasil em 21 de abril de 1993. Para isso, foram analisadas edições do referido periódico de comunicação 

social, desde o mês de janeiro daquele ano até a imediata repercussão do pleito, meses mais tarde. 

Caracterizado como um jornal regional, o noticioso reflete não apenas informações relativas ao tema, 

como opiniões de notáveis locais sobre o desenvolvimento das campanhas e a defesa das frentes 

políticas.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi utilizada, nesse momento, a metodologia denominada Análise de Conteúdo, na forma descrita por 

Laurence Bardin (2000), útil à percepção de dados impressos em veículos da imprensa. Sobre a fonte, 

ressalta-se que o Diário da Manhã foi fundado em 28 de novembro de 1935, por Túlio Fontoura. Diante 

da morte de Fontoura, em 1979, seu genro, Dyógenes Auildo Martins Pinto foi proprietário do noticioso 

até seu falecimento em 1998. Portanto, em 1993, Martins Pinto liderava o periódico. 

Além das notícias evidenciadas no contexto, três colunistas se destacavam por suas opiniões contrárias 

entre si. O médico Pedro Ari Veríssimo da Fonseca, defensor da forma de governo monárquica e do 

sistema de governo parlamentarista, escreveu quatorze textos relativos ao cenário político nacional. 

Apenas no oitavo texto, porém, depois de longa introdução ao tema, Fonseca evidencia sua preferência 

pelas causas. Dono de uma linguagem de fácil compreensão, o cronista se utiliza de exemplos do 

cotidiano para salientar os benefícios das mudanças almejadas (BILUCZYK, 2019, p. 160).  
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O sistema de governo presidencialista foi defendido no jornal por Giovani Corralo, à época vereador 

pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), ao longo de cinco textos. Embora o político considerasse as 

qualidades do parlamentarismo, seu temor envolvia “a falta de maturidade da maioria da classe 

política” daquele período e a “necessidade de evolução do nosso sistema político”, refutando assim 

uma eventual modificação, citando igualmente a fragilidade das instituições naquele panorama 

(BILUCZYK, 2019, p. 160). 

Já o parlamentarismo era afiançado pelo próprio dono do jornal, Dyógenes A. Martins Pinto, por meio 

de editoriais, espaços próprios para a difusão do ponto de vista do veículo jornalístico. Embora boa 

parte da imprensa insista com a projeção do mito da imparcialidade, Martins Pinto escreve diretamente 

seis vezes sobre seu entendimento político, buscando formar opiniões. Os textos culminam com a 

defesa do sistema de governo parlamentarista, vinculando-se a ele uma série de vantagens, como a 

duração indeterminada do mandato do primeiro-ministro e o caráter representativo do presidente 

(BILUCZYK, 2019, p. 156).  

Salienta-se que, no período, o Brasil enfrentava instabilidades políticas, que acabaram associadas ao 

poder de mando do presidente da República. Mesmo assim, a república e o presidencialismo 

conquistaram a maioria dos votos, mantendo suas aplicações na política administrativa nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ressalta-se que o Diário da Manhã apresentou espaços desiguais para a defesa das ideias em jogo em 

1993. Para fins analíticos, porém, nota-se sua preferência não disfarçada como um reflexo do contexto 

de sua fundação, quando preponderava o destaque da opinião na imprensa. Esse fator o torna no 

período, um jornal de subjetividade declarada, apesar do mito da imparcialidade, ponto a ser observado 

pelo historiador em sua pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 2000 

BILUCZYK, Roberto. O Plebiscito de 1993 nas páginas do jornal Diário da Manhã: aspectos de história 
regional. Semina (UPF), v. 18, p. 146-163, 2019. 

LUCA, Tânia Regina de. Fontes Impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 
Bassanesi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008. 

PETERSEN, Áurea; BIZ, Osvaldo. República, Monarquia, Parlamentarismo e Presidencialismo: Subsídios 
para Debate. Porto Alegre: Evangraf, 1993. 

ROMANCINI, Richard. História e Jornalismo: reflexões sobre campos de pesquisa. XXVIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro: INTERCOM/UERJ, 2005. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A AÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E A DINÂMICA DO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 
AUTOR PRINCIPAL: Roselange dos Santos 

COAUTORES: 

ORIENTADOR: Danilo Martins Fontes. 

UNIVERSIDADE: Faculdade de Educação São Luís de São Paulo 
 
 
INTRODUÇÃO: 

O presente estudo tem como objetivo enfatizar a ação do Coordenador Pedagógico na dinâmica do 

cotidiano escolar, ocupando um papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem, um dos 

responsáveis na orientação pelo planejamento, organização, execução da proposta pedagógica da 

escola, buscando estar atento às mudanças e procurando atender as necessidades pedagógicas no 

contexto atual. 

 Nesta perspectiva, coloca-se como desafio refletir sobre sua função, que vai além de questões 

burocráticas e legais, precisa contribuir com a formação dos professores em serviço, auxiliando nas 

necessidades dos educandos. Diante disso, o caráter de mediador é inerente à função do mesmo, são 

abordados conceitos, princípios, teorias e exemplos de liderança, e, ao final, são colocadas questões 

relacionadas à atuação de forma dinâmica, tornando assim um grande desafio a este profissional 

educacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A escola é um espaço social que ainda necessita de grandes mudanças com a finalidade de cumprir o 

seu papel na sociedade, que é formar para a cidadania. A realidade educacional brasileira demonstra 

que a escola mesmo diante das transformações ocorridas com relação a sua estrutura e funcionamento, 

a maioria ainda encontra-se no plano de suas concepções teóricas e práticas alienadas a modelos pré-

estabelecidos e, até mesmo a modelos estereotipados. 

É necessário entender que para transformar os modelos e concepções e, participar efetivamente do 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico eficaz, precisa realizar uma reflexão sobre a concepção de 
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educação estabelecida no seu Projeto Político-Pedagógico com a participação de todos envolvidos no 

processo, visando atender as novas exigências que a sociedade estabelece. 

Constata-se que o todo processo administrativo possuí políticas que sustentam a gestão educacional 

através de um conjunto de atividades, ações e reestruturação de novos conceitos visando novas 

mudanças na qualidade educacional se a escola almeja atingir bons resultados na aprendizagem dos 

educandos, necessita planejar, avaliar e aperfeiçoar suas ações pedagógicas, para que o processo 

educacional seja de qualidade. Estas ações são algumas das diversas funções do Coordenador 

Pedagógico, as quais devem orientar e mediar para que a escola obtenha resultados positivos e busque 

mobilizar toda a comunidade escolar para participar ativamente na tomada de decisões referentes à 

organização do ensino. 

Portanto, nos remete a importância desse profissional no ambiente escolar que através da formação 

continuada assim compreendida possui como fundamento filosófico-metodológico o conceito de práxis 

enquanto movimento dialético de ação-reflexão-ação, tornando possível a efetivação de uma prática 

educativa escolar com intencionalidade, sistematicidade, criticidade e rigorosidade metódica. Todos 

estes aspectos, são exigências nucleares do campo pedagógico na construção de uma escola pública, 

popular, democrática e com qualidade social, capaz de possibilitar aos educandos/educandas a 

apropriação e (re) criação crítica e criativa dos conhecimentos técnicos/científicos, filosóficos, estéticos 

e ético-políticos historicamente produzidos pela humanidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo sobre o papel do coordenador pedagógico aponta para uma constante formação, para assim 

desempenhar um bom trabalho. Foi possível verificar que a organização do ensino deve ter como 

princípio a valorização da ética profissional, possibilitando a concretização de novos saberes, garantindo 

assim, a participação efetiva e coletiva na tomada de decisões e planejamento de ações concretas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Pedagogia. Brasília, 2006. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, (LBD). Lei de n. 9.394, -2. ed.Brasília: Atual, 1996. 

FREIRE, MADALENA et al. Avaliação e planejamento: a prática educativa em questão. Instrumentos 
metodológicos II. São Paulo: Artcolor, 1997. 

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. 23° Ed. Rio de janerio: Paz e terra, 1993. 

SAVIANI, D. A Pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PERSPECTIVA DA TEORIA DAS CAPACIDADES DE MARTHA 

NUSSBAUM E A FORMAÇÃO HUMANIZADORA DO TÉCNICO 

EM ENFERMAGEM 

 

AUTOR PRINCIPAL: Rosmarí Deggerone  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ângelo Vitório Cenci 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - Programa de Pós-Graduação em Educação  

 

INTRODUÇÃO: 

As inquietações no cotidiano da formação do indivíduo, mais especificamente relacionadas à condição 

e à vulnerabilidade humana, remetem à necessidade de uma educação humanizadora. Assim, com a 

presente pesquisa pretende-se buscar algumas respostas a essa problemática a partir do estudo de 

obras de Martha Nussbaum. A autora, nas suas obras, retrata uma preocupação com o indivíduo nos 

aspectos da educação, das humanidades, das capacidades, do cuidado, da condição e da vulnerabilidade 

humana.  Nussbaum (2006) faz uma leitura do humano e o seu ocultamento enfatizando que o 

desenvolvimento do ser humano ocorre com o embasamento nos princípios psicológicos, emocionais, 

culturais e dos bens básicos, mais especificamente a partir das humanidades, da dimensão da dignidade 

humana, do cuidado, do ambiente social, e das leis estabelecidas na sociedade e do desenvolvimento 

das capacidades humanas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O tema a ser abordado integra uma das inquietações na minha vida de docência relacionada a formação 

do sujeito, nos cursos técnicos, na área da saúde, mais especificamente do curso técnico em 

enfermagem. Acredito e penso uma educação humanizadora que tenha como uma das prioridades 

educar o sujeito para o cuidado e a partir do cuidado a si mesmo, e que seja um dos objetivos essenciais 

a ser concretizado com a presente pesquisa.  O ser humano, para manter a vida, necessita ser cuidado 
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uma vez que a condição e a vulnerabilidade humana o constituem. A ideia de que o cuidado é algo 

somente relacionado às patologias e às alterações fisiológicas, emocionais e mentais, entre outras, é 

muito limitada, pois este corresponde na sua essência à percepção do ser humano de si mesmo, do 

outro e das suas interações, tendo como um dos bens primários: o cuidado. Dessa forma, uma educação 

humanizadora, diante da vulnerabilidade humana e da necessidade de um cuidado sensível àqueles que 

necessitam transcender limitações rumo ao estabelecimento de suas potencialidades encontra na 

teoria de Martha Nussbaum um aporte diferenciado, na medida em que a autora aposta no 

desenvolvimento do humano a partir dos seus vários aspectos: psicológicos, emocionais e culturais. 

Assim, o presente projeto propõe-se a responder à seguinte pergunta norteadora: Qual é o alcance do 

enfoque da Teoria das Capacidades de Martha Nussbaum para se pensar uma educação humanizadora 

na formação do profissional técnico em enfermagem para o cuidado humanizado 

Considerando ainda que a condição e a vulnerabilidade humana, bem como as capacidades façam parte 

do indivíduo em formação, pretende-se, através de uma educação humanizadora, torná-lo responsável 

por sua vida, pela do outro e dos demais seres vivos. A dimensão do cuidado requer do profissional da 

educação um novo olhar, capaz de perceber as manifestações do outro, bem como identificar as 

prioridades e as capacidades que são compatíveis com a vida. Trata-se de procurar um embasamento 

teórico que venha a desenvolver as capacidades do ser humano em um ambiente não segregado, mas 

socializador, democrático e humanizado (NUSSBAUM, 2005). Martha Nussbaum (2006) afirma que a 

saúde mental, o respeito a si mesmo e as relações que o indivíduo estabelece com o outro são os bens 

primários, e que as instituições educacionais, independente da esfera em que atuam (privada, pública, 

formal ou informal), necessitam de leis específicas com o objetivo de prover o tempo para os pais e 

educadores desenvolverem o cuidado para com as crianças 

A tese será desenvolvida provavelmente a partir de quatro capítulos assim  definidos: 1º) A 

compreensão da Condição Humana na Concepção Nussbauniana; 2º) O Enfoque e o Desenvolvimento 

das Capacidades Humanas; 3º) O Papel da Educação Humanista e o Conceito de Cuidado em Nussbaum 

e, 4º) A Educação para o Cuidado Humanizado na Formação Técnico-profissional na Perspectiva 

Nussbauniana. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho encontra-se na fase inicial de  seu desenvolvimento e, portanto não contempla as 

considerações finais, mas algumas hipóteses foram formuladas e adotadas no desenvolvimento do 

estudo. A formulação consta de quatro hipóteses, sendo   que a principal será citada na sequência: 1ª) 

O enfoque teórico de Nussbaum em sua perspectiva ético-antropológica possibilita explorar 

produtivamente uma concepção humanizadora para formação do indivíduo na dimensão do cuidado.  
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NUSSBAUM, Martha. El cultivo de la humanidade:  Una defesa clássica de la reforma em la educación 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sandra Maria Zardo Morescho  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao tratar da gestão democrática, observa-se na literatura os conceitos empregados para a definição do 

termo, presente principalmente nas políticas educacionais, as quais orientam sua implementação nas 

escolas públicas. Entretanto, se faz necessário investigar como o professor no contexto da escola de 

educação básica percebe a gestão democrática e como participa desse processo. Diante do exposto, 

este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa qualitativa, cujo objetivo é catalogar indicadores da 

presença da gestão democrática nas ações e representações do professor em contexto na educação 

básica, das escolas públicas pertencentes ao Estado de Santa Catarina. Os referenciais teóricos e 

bibliográficos que conceituam a gestão democrática, os documentos que orientam sua implementação 

nas escolas públicas, bem como a produção de dados por meio de questionário fechado, comporão o 

material de análise do estudo.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

No Brasil, os anos de 1980 são marcados pelo fim da ditadura militar e pela redemocratização do país. 

Um dos marcos mais significativos foi a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, documento que institui um Estado Democrático (BRASIL, 1988). Um processo parecido 

estende-se também para a gestão da educação, em destaque no artigo 206 da Constituição Federal, em 

seu inciso VI, o qual orienta a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Esse princípio 

também é resguardado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 3º, inciso VIII, o 
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qual normatiza a “[...] gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino” (BRASIL,1996).  

Com a recorrência do termo gestão democrática, faz-se necessário discutir o seu conceito, 

especialmente quando relacionado a uma gestão dentro dos espaços escolares. O termo gestão 

democrática se relaciona à ideia de participação no processo de gestão da educação, um processo 

político em que as pessoas que atuam e se relacionam com a escola, podem identificar e discutir os 

problemas, decidir e planejar soluções, avaliar os processos em favor do desenvolvimento da própria 

escola, sempre respeitando uma horizontalidade, tendo como base o diálogo e a participação de todos 

(SOUZA, 2009).  

No entanto, Souza (2009) considera que o termo gestão democrática nem sempre tem a clareza 

desejada, inclusive entre os profissionais que estão na escola, mediando os processos educativos. 

Diante dessa problemática e da ostensiva discussão sobre a gestão democrática nos âmbitos teórico e 

acadêmico, considerando o que apresentam os mecanismos legais por meio da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, Lei 9.394 de 1996 e nas políticas educacionais, apresenta-se o 

seguinte problema de pesquisa: o que reverbera e como se materializa a gestão democrática na 

percepção do professor que atua no cotidiano escolar da rede pública do Estado de Santa Catarina? 

A princípio, os caminhos metodológicos desenham-se de modo a levantar nos referenciais teóricos e 

bibliográficos os principais conceitos que definem o termo gestão democrática. Serão revisitadas 

também as políticas que sinalizam a gestão democrática, especialmente aquelas destinadas à educação, 

por meio da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei 9.394 de 1996 e os documentos 

oficiais que representam os sistemas e as redes de ensino. Além do levantamento teórico e documental, 

a produção dos dados para a pesquisa dar-se-á a partir das contribuições dos professores da educação 

básica, pertencentes às escolas públicas do Estado de Santa Catarina, com suas percepções sobre e em 

como se materializa a gestão democrática nas escolas em que atuam. O instrumento escolhido para a 

produção dos dados será a aplicação de um questionário fechado, elaborado por meio do Google 

Formulários, a partir do objetivo proposto.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise dos dados terá como base o referencial teórico pesquisado, confirmando ou divergindo se a 

gestão democrática, proposta na legislação e nos conceitos levantados  se materializa na prática no 

Estado de Santa Catarina. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República. Casa Civil. 

Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214. Acesso em 28 abr 2019. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

6
4

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 

Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em 28 

abr 2019. 

SOUZA, A. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. Educação em Revista, 

v.25, n.03. p.123-140, dez. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-

46982009000300007&script=sci_abstract&tlng=pt 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O FORTALECIMENTO DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL DOS 

ESTUDANTES PROUNISTAS A PARTIR DO PROGRAMA PAIDEX  

 

AUTOR PRINCIPAL: Silvana Ribeiro.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claúdio Amir Dalbosco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo integra um dos eixos da pesquisa sobre os sentidos da extensão universitária na 

formação de estudantes prounistas e bolsistas PAIDEX, egressos da Universidade de Passo Fundo. A 

permanência estudantil é um dos desafios do ensino superior, especialmente aos estudantes que 

integram o Programa Universidade para Todos. Pensar na construção de Programas de apoio a 

permanência dos acadêmicos significa possibilitar que os mesmos tenham acesso a um ensino de 

qualidade, que tenham condições de integrar os projetos de extensão e pequisa e que vivenciem uma 

experiência universitária cidadã e democrática. Na Universidade de Passo Fundo, isto vem sendo 

fortalecido por meio do PAIDEX - Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão e de Assuntos 

Comunitários, o qual possibilita compreender que a permanência abrange desafios de ordem material 

e simbólico.       

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a expansão das Políticas Públicas Educacionais, como o Programa Universidade para Todos, o 

ensino superior passou por um avanço nas matrículas dos cursos de graduação. Por meio de bolsas 

integrais, estudantes das classes vulneráveis começaram a ingressar no universo acadêmico. Este 

processo contribui na democratização do espaço acadêmico, para públicos que historicamente 

estiveram impossibilitados de acessar as Instituições de Ensino Superior. Assim, a década de 2000 

institui uma certa facilidade para os processos de ingresso no ensino superior, “o número de matrículas, 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

6
6

 

nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a 2010 e 110,1% de 2001 a 2010” (INSTITUTO, 

2011, p. 3).  

Para os estudantes que conseguem acessar o Prouni, ingressar no ensino superior não é mais um dos 

principais desafios, mas permanecer neste é uma das problemáticas atuais. O conceito de permanência 

pode ser abordado a partir das noções de Dyane Santos, que propõe dois aspectos sobre esta temática, 

"a material, que está associada às condições objetivas necessárias para o estudante finalizar o seu curso, 

como recursos para transporte, material didático, alimentação etc., e a simbólica, que se refere à 

identificação, reconhecimento e pertencimento ao grupo" (2009, p. 69). Estes dois aspectos que a 

autora destaca demonstram que existe uma permanência que é de ordem material e que no caso dos 

estudantes prounistas, diz dos desafios com pagamento de aluguel, alimentação e materiais de estudos 

para a graduação e outro aspecto é o da permanência simbólica que expressa os desafios de integrar, 

pertencer e se reconhecer no ambiente acadêmico, o que no caso dos prounistas pode ser 

compreendido a partir do desafio do ser bolsista. Casos de preconceito pelo fato destes estudantes 

serem bolsistas e prounistas são algumas das problemáticas da permanência simbólica no ensino 

superior.  

Na Universidade de Passo Fundo, um dos programas que contribui no fortalecimento da permanência 

material e simbólica dos estudantes prounistas é o PAIDEX - Programa de Apoio Institucional a Discentes 

de Extensão e de Assuntos Comunitários, este possibilita que os estudantes vivenciem a experiência 

universitária, integrando projetos de extensão. Os acadêmicos que fazem parte do PAIDEX recebem 

uma bolsa remunerada de 08, 12 ou 20 horas semanais. Aos prounistas, no tocante a permanência 

material, este valor significa a manutenção dos gastos referentes a alimentação e moradia e no que se 

refere a permanência simbólica, os diversos programas e projetos possibilitam que o acadêmico se 

integre nos espaços e discussões, num ambiente que se expande para além da sala de aula, ampliando 

a rede de relações com outros estudantes e professores de cursos diversos, possibilitando que o mesmo 

sinta-se parte da Universidade e não apenas de um curso em isolado.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Construir programas como o PROUNI é um dos aspectos que possibilita o ingresso de estudantes em 

situações de vulnerabilidade social no universo do ensino superior, porém apenas isto não é o suficiente 

para garantir que estes acadêmicos concluam o ensino superior, cabe as IES, especialmente através de 

assistência estudantil, elaborarem programas que fortaleçam a permanência estudantil. Ao fazerem isto 

estarão potencializando o comprometimento com a formação cidadã e democrática brasileira.     

 

REFERÊNCIAS: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. Censo da Educação Superior 2010. 

Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação Superior 2010. 2011. 

SANTOS, Dyane Brito Reis. Para além das cotas: a permanência de estudantes negros no ensino superior 

como política de ação afirmativa. 2009.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

SIMBOLIZAÇÃO, GÊNESE E PRODUÇÃO SUBJETIVA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Stelen Paula Zanluchi  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Adriana Dickel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Um trabalho intenso de pesquisa tem contribuído para o fortalecimento das práticas pedagógicas na 

Educação Infantil, em que pese o trabalho a ser desenvolvido na constituição de práticas propulsoras 

de desenvolvimento infantil. O presente estudo aborda a ontogênese do sujeito humano como o 

desenvolvimento de uma complexa síntese psicofisiológica de natureza biológico-cultural. Propõe a 

problemática de quais recursos simbólicos são constituídos nas interações proporcionadas às crianças 

pequenas na educação infantil e como esses propulsionam o desenvolvimento. Objetivou-se investigar 

o modo pelo qual as interações e vinculações simbólico-emocionais oferecidas às crianças apresentam 

potencialidade para se constituírem em situações de vivência das crianças pequenas. A necessidade de 

estudar tal impacto fundamenta-se no fenômeno da educação infantil como ambiente central da 

vivência da infância ao assumir funções antropológicas de transmissão cultural e de educação de novos 

sujeitos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo baseou-se em uma pesquisa de caráter exploratório de cunho qualitativo, cuja geração de 

dados foi realizada junto a dois grupos de crianças entre dois e três anos de idade e sua professora. O 

material foi selecionado mediante um Banco de Dados mantido pelo GEPALFA (Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Alfaberização) originado de pesquisas anteriores. A observação do material videogravado 

permitiu a composição dos eventos de interação que, por representatividade ou excepcionalidade, 

melhor expressassem os conteúdos semânticos veiculados nas interações entre professora e crianças. 
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Apoiado nos pressupostos teóricos da teoria histórico-cultural de Vygotski (2010; 2002) e González Rey 

(2000), e pela teoria psicanalítica de Bleichmar (2005), o processo de desenvolvimento no plano 

ontogenético, foi compreendido como ancorado pela mediação de movimentos exógenos, simbólicos e 

de cultura, concomitantemente, sustentado por processos emocionais e subjetivos, por meio dos quais 

a criança se apropria produtivamente daquilo que lhe é proporcionado pelo ambiente. A retomada do 

conceito vigotskiano (VYGOTSKI, 2010) de vivência permitiu trabalhar sobre a dimensão dos processos 

emocionais, entendidos como processos diretamente constitutivos da subjetividade humana 

(GONZÁLEZ REY, 2000; 2010; 2013) e de modo geral, do desenvolvimento da criança, como 

originalmente defendido por Vygotski (2010). O estudo revelou a existência de uma profunda 

duplicidade que atravessa a constituição do campo das interações e de organização de práticas na 

educação infantil. Por um lado, há obstáculos vinculados à objetificação da criança: constrangimento do 

espaço-tempo de participação infantil; inibição do espaço-tempo de apropriação imaginária e do 

exercício de brincar; imposição de práticas dissonantes com o desenvolvimento infantil; tendência 

precoce de escolarização das interações; campo de receptividade emocional das interações 

obstaculizado no sentido das operações sensíveis às demandas emocionais, comunicacionais e de busca 

por contato emocional das crianças; vinculações camufladas ou encobertas que privilegiam algumas 

crianças em detrimento de outras; conteúdos semânticos que veiculam um forte controle sobre os 

corpos, subjetividades, comunicações e produções psíquicas e emocionais das crianças. Tais achados 

interacionais demonstraram ser prejudiciais à criação de interações propulsoras de desenvolvimento 

subjetivo e psíquico da criança pequena nesses ambientes. Em contrapartida, a produção de um campo 

interacional com capacidade responsiva, de sensibilidade emocional e simbólica às demandas 

individuais e coletivas das crianças, demonstrou atuar como constituinte de interações e práticas 

consonantes e apropriadas às vivências das crianças pequenas, sendo fator fundamental para a 

constituição de um vínculo interpsicológico significativo para o desenvolvimento psíquico e subjetivo da 

criança pequena em ambientes coletivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Desses achados apontam-se urgências direcionadas à formação continuada e inicial das professoras de 

modo a desenvolver práticas pedagógicas situadas nos estudos do desenvolvimento e nos processos 

simbólico-emocionais, de forma a superar situações que gerem obliteração ao desenvolvimento, de 

modo que a Educação Infantil possa garantir condições mais equânimes de desenvolvimento na 

infância. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MUDANÇA DE MONARQUIA PARA REPÚBLICA EM 

ASPECTO LOCAL: ADESÃO A REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

ITAQUI/RS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taciane Neres Moro  

COAUTORES:      

ORIENTADOR: Ana Luiza Setti Reckziegel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar como ocorreu o processo de mudança de regime 

político brasileiro, em perscpectiva local, no município de Itaqui, localizado na fronteira oeste do Estado 

do Rio Grande do Sul com a Argentina. 

A partir da década de 1880, as insatisfações das províncias, a questão política que envolvia a escravidão, 

o desentendimento com o Exército, além da intensa propaganda republicana contra a política imperial, 

culminou na queda do Império no Brasil. "No dia 15 de novembro de 1889, os conspiradores 

republicanos que se agruparam em torno de marechal Deodoro da Fonseca o convenceram a proclamar 

a república"(LOVI, 2000, p. 127-128). 

Neste período, no Estado, haviam três principais partidos políticos. Sendo eles, o Partido Liberal, o 

Conservador e o Republicano Rio-Grandense. Quando é estabelecida a República, o PRR passou a ocupar 

todos os espaços políticos no RS. Sendo assim, procuramos entender como essa transposição ocorreu 

em Itaqui. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Conforme as atas da Câmara municipal de Itaqui, a adesão ao regime político da República foi registrada 

no dia 18 de novembro. Estavam presentes nesta sessão os vereadores Eduardo Fernandes Lima,  o 
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Coronel Augusto C. de Araujo Bastos, Francisco Paes, Raymundo Alves de Lima, e o suplente Eduardo 

Trindade. Dada a importância da ocorrência, não se poderia esperar a convocação dos demais 

vereadores, assim foi feita pelo vereador Eduardo Fernandes Lima a leitura “da proclamação do 

Governo Provisório da República Brasileira, finda a qual fazendo diversas considerações em relação a 

forma de governo proclamada fez sentir que era a República o Governo [ilegível] com a dignidade dos 

povos e a sua prosperidade” (Livro de atas Sessões da Câmara de Vereadores de Itaqui (1888-1896)).  

O vereador Coronel Bastos também se manifestou a favor da República dizendo “que foi respeitador 

das instituições monárquicas, enquanto elas predominaram, no país, mas era hoje fiel soldado da 

República a qual prestava completa adesão” 

Os demais vereadores afirmaram respeitar e aderir a república, bem como aceitar o governo provisório. 

Assim, foi marcado para às 18 horas daquele dia reunir os cidadãos do município para comunicar esse 

acontecimento. Nesta ocasião foram convidados os membros do Clube Republicano para compor a 

mesa junto aos vereadores, logo: 

"[...] Em seguida pelo cidadão Presidente foi declarado ao povo que também se achava reunido no 

recinto da Camara: Que esta municipalidade convicta do bem representar os sentimentos de seus 

munícipes havia aderido unanimamente a causa da republica e a proclamação do Governo Provisório 

[...] Que convidava o povo de Itaqui a pronunciar-se em relação ao grande acontecimento político que 

na mais esplêndida paz e no meio da manifestação de ordem havia trazido a proclamação da República 

Brasileira debaixo da denominação de Estados Unidos do Brasil. Então pelo povo foi proclamado ao sons 

de ardentes vivas e com a maior alegria e entthusiasmo a Republica Brasileira aderindo a proclamação 

do Governo Provisório" (Livro de atas Sessões da Câmara de Vereadores de Itaqui (1888-1896). Arquivo 

da Câmara Palácio Rincão da Cruz. Itaqui, RS.). 

Após, foi registrado que o presidente do Clube Republicano, o Doutor Aureliano Pinto Barbosa, a convite 

do presidente da Câmara a fazer a sua explanação, que de acordo com a ata “fazendo sentir que a 

República governo da paz, de ordem e de progresso, era aquelle que mais vantagens oferecia a todas 

as nacionalidades”. Novamente o presidente da Câmara retoma a palavra e repassa para os cidadãos 

que estavam presentes, após, José Evaristo Teixeira também fez um discurso e proferiu a leitura da ata 

do Decreto do Governo Provisório.  

Após a institucionalização da República, somente os membros do PRR assumiram uma nova comissão. 

Os vereadoeres eleitos foram destituidos de seus cargos, ficando três membros do PRR responsáveis 

pela administração da cidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A forma como foi desenvolvido esse acontecimento de muita importância para a história, onde nas atas 

aparecem as palavras “governo da paz”, “do progresso”, bem como ao dizerem que as manifestações 

ocorrem de forma pacífica, e que todos o apoiaram, pode dar a impressão que esse processo histórico 

ocorria em harmonia. No entanto, a substituíção dos veredaores, sendo eles de partidos opostos ao 

partido republicano, deixa evidente o quanto existia uma disputa por esses espaços políticos.  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

7
3

 

REFERÊNCIAS: 

COLVERO, Ronaldo Bernadino. ASSIS, Ataídes de Oliveira . Itaqui nas Fronteiras Ibero-Americanas: 1801-

1889. São Borja: Faith, 2012. 

COLVERO, Ronaldo Bernadino. MATIAS, Luiz Francisco Soares. Câmara de Vereadores de Itaqui: 152 

anos de história. Porto Alegre. Faith, 2010 

Livro de atas Sessões da Câmara de Vereadores de Itaqui (1888-1896). Arquivo da Câmara Palácio Rincão 

da Cruz. Itaqui, RS. 

LOVI, Joseph. A República Brasileira: federalismo e regionalismo (1889-1937). In.: MOTA (Org.) Viagem 

incompleta: a experiencia brasileira (1500-2000): a grande transação. São Paulo. Editora Senac, São 

Paulo. 2000. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

7
4

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PSICOLOGIA HOSPITALAR FRENTE À PANDEMIA COVID-19: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taís Lottici  

COAUTORES: Juliane Disegna Fraporti 

ORIENTADOR: Elsa Cristine Zanette Tallamini 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clinicas de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conhecida como Covid-19 tem se configurado uma 

experiência de crise, já que corresponde a um evento inesperado   que implica sofrimento físico e 

psíquico. Neste contexto pandêmico, a Assistência Psicológica Hospitalar precisa se apropriar de novas 

formas de aproximação, utilizando-se das tecnologias disponibilizadas ao atendimento de pacientes 

internados e aos seus familiares, considerando que a situação da pandemia pode gerar quadros reativos 

de estresse e agravar transtornos pré-existentes. Diante disso, o psicólogo utiliza-se da escuta 

qualificada e meios virtuais, afim de possibilitar a travessia desse processo preservando a subjetividade, 

fornecendo acolhimento e suporte para os indivíduos que os recebem colaborando para a construção 

do cuidado integral (Silva & Lima, 2020). O objetivo deste relato é descrever a atuação do psicólogo 

hospitalar na Covid-19 no processo de hospitalização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência da Psicologia Hospitalar nas unidades Covid-

19 de um hospital de alta complexidade do norte do estado. Diante do desafio de novas práticas 

assistenciais impostas pela pandemia, buscou-se cenários de discussão em nível nacional para 

instrumentalização profissional e construção de protocolos com o intuito de repensar novas formas de 

atuação diante deste contexto de hospitalização. A assistência psicológica do paciente internado via 

protocolo Covid-19, acontece por contato telefônico para aqueles em condições de abordagem verbal. 

Também é disponibilizado o suporte ao familiar responsável para realização do acolhimento, avaliação 

inicial do contexto da família e oferta da possibilidade de atendimento psicológico presencial aos 
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familiares. No caso de crianças, pessoas com necessidades especiais e idosos hospitalizados por Covid-

19, foram construídos protocolos baseados em orientações do Ministério da Saúde que normatizam e 

viabilizam a permanência, na condição de acompanhante, de um cuidador de referência. Para isso, 

foram estabelecidos critérios para o acompanhamento, segundo as cartilhas da FIOCRUZ (2020), sendo 

possível um único cuidador durante o processo de hospitalização desde que o mesmo esteja fora do 

grupo de risco e não apresente sintomas gripais, bem como possua faixa etária entre 18 e 59 anos. Os 

demais casos, vem sendo avaliados pela equipe, com base em protocolos de segurança. Diante do risco 

elevado de transmissão e à necessidade do distanciamento social, durante a internação hospitalar, os 

pacientes ficam, em sua maioria, desacompanhados. A distância dos familiares e amigos, somada à 

condição de adoecimento, demandou do serviço de Psicologia Hospitalar a inserção de novas formas de 

atenção, por meio da criação de visitas virtuais como forma de aproximação, manutenção de vínculos, 

apoio e suporte (Catunda et al, 2020). Este contato entre paciente e família, partindo do desejo de 

ambos, se deu através de ligação telefônica, vídeo chamada, ou aplicativos de mensagens contando 

com o apoio da equipe multiprofissional. O atendimento psicológico prestado aos pacientes 

hospitalizados via Covid-19 e suas famílias, tem trazido resultados positivos à medida que ambos 

passam a receber um cuidado humanizado em meio a este processo de hospitalização que gera 

mudanças físicas e psicológicas. Estas novas formas de intervenção do psicológico, tem oportunizado 

espaços compartilhados, estabelecendo ainda mais a qualidade da assistência, de maneira que se 

configuraram como importantes recursos de enfrentamento nesse contexto repleto de mudanças e 

readaptações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante da experiência relatada neste contexto de pandemia, pode-se perceber que o processo de 

hospitalização por Covid-19 vivenciado por pacientes e familiares, geram mudanças e impactos 

significativos, os quais tem exigido do psicólogo, além da escuta, uma readaptação através dos meios 

tecnológicos, afim de continuar a ofertar um cuidado integral em meio a este momento. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTÂNCIA MISSIONEIRA DE SÃO BORJA: E O POVO 

MINUANO-GUENOA DE JESUS MARIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Tiara Cristiana Pimentel dos Santos  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Luiz Carlos Tau Golin 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa de dissertação tem como objetivo investigar sobre a estância missioneira de são 

Borja e o Povo de Jesus Maria dos Guenoas. Escrever sobre as missões jesuiticas e as estâncias 

missioneiras, torna-se sempre um trabalho desafiador, pois, encontram-se inúmeras pesquisas sobre 

estes fatos históricos, em varias obras e em diferentes épocas. Mesmo assim desvenda-se, maneiras de 

escrever sobre, a história das missões jesuíticas sobre uma perpctiva diferenciada olhando para os 

fatores que deixaram de ser percebidos, ou não sendo relevante para quem a escrevia. Sendo assim o 

tema da pesquisa é o desafiador desenvolvimento de uma escrita, sobre as estâncias ganadeira 

missioneiras de São Borja e o povo de Jesus Maria dos guenoas procurando compreender, como, este 

povo contribuio para o desenvolvimento da estância e bem como da redução de São Borja.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O território foi um dos motivos que levou a tentativa de redução das nações minuano-guenoas, yarós, 

charruas e bhoanes. Sendo eles seminômades, vagavam e conheciam, diretamente nas terras 

consideradas estância de São Borja, e demais estâncias, que estavam sob seu espaço, se abastecendo 

do gado chimarrão presente nestes locais, que de forma ancestral estes grupos compreendiam ser de 

uso comum entre eles. O presente capítulo teve como objetivo a construção de uma narrativa que 

possibilitasse o entendimento de como surgiram e se estruturaram o dia a dia do trabalho nos núcleos 

ganadeiros. Demonstrando como as estâncias se desenvolveram ao longo do século XVIII. A partir deste 

século as estâncias missioneiras chegaram ao ápice de desenvolvimento, com isto podemos afirmar que 
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os problemas de subsistência foram resolvidos. É importante salientar que este desenvolvimento só foi 

alcançado devido a conexão relacionadas a desenvoltura do trabalho entre os povos reduzidos e não 

reduzidos nas estâncias missioneiras das reduções jesuíticas da banda oriental do rio Uruguai."Cada 

doutrina ou povo, recebia doação de uma extensa faixa de terra que dividia em estâncias de criação de 

gados. Cada estância subdividia-se em postos, ou pequenas invernadas, sob as ordens de um posteiro. 

Quer, nas estâncias, quer nos postos erigiam-se pequenas capelas, que se tornavam núcleos de futuras 

povoações e cidades. Assim também os acidentes geográficos que rebaptizam. (PORTO, 1956, p.321)"As 

estâncias missioneiras, eram divididas em estâncias menores, contendo postos, estes postos, eram 

compostos por diversos setores de trabalho, precisando de uma mão de obra diversificada para a 

realização das atividades com o gado. Havia a necessidade de amansar o gado para ser utilizado 

atividades de preparação da terra para o cultivo e também para aproveitamento do leite. com isto 

criaram-se os rodeios que aconteciam no verão pois necessitava dias para amansar o gado, o clima mais 

quente, proporcionava a o peão mais liberdade quanto o manuseio dos animais, como o trabalho 

adentrava a noite não havia necessidade de se preocuparem com abrigo durante a noite.  No núcleo 

destas estâncias, que ficavam na banda oriental do rio Uruguai, construía-se uma capela. Ao seu redor 

formavam-se pequenos povoados de índios batizados que eram designados pelos curas das reduções 

para o trabalho; com o passar do tempo formando pequenas cidades. O trabalho do peão de estância, 

na lida com o gado bovino se concentrava em dois propósitos principais, a carne para subsistências das 

reduções e a extração do couro, além das outras atividades, em torno do gado bovino. Nesta época nas 

imediações do Rio da Prata a exportação de couro, era uma das principais atividades económicas, que 

ocorriam no espaço missioneiro. Esta atividade atraia muita atenção, de pessoas de fora das reduções 

para esta atividade com o gado, ocasionando o roubo do gado por parte dos portugueses, colonos 

espanhóis e índios charruas, minuanos-gunoa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim é de suma importância para a história rio-grandense, compreender como os povos 

minuano-guenoas contribuiram para o desenvolvimento das estâncias missioneiras, que hoje 

compreende como grante parte territórial do Rio Grande do Sul, e parte do Urugai. Assim investigando 

principalmente a estância do povo reduzido de São Borja,  onde parte deste povo de minuano-guenoas 

vivia de forma reduzida chamada de Jesus Maria dos guenoas.   

 

REFERÊNCIAS: 

 PORTO Aurelio.  História das Missões Orientais do Uruguai; Aurelio Porto, Porto Alegre, Imprensa 

nacional, 1943. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E TRANSMÍDIA: RELAÇÕES ENTRE 

EDUCAÇÃO, LEITURA E TECNOLOGIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vagner Ebert  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Adriano Canabarro Teixeira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo constitui-se enquanto apresentação da tese em desenvolvimento no Programa de 

Pós-Graduação em Educação que tem por tema as estratégias de leitura investigadas na interação com 

a narrativa transmídia. Nesse sentido, a pesquisa se justifica enquanto uma busca de recursos à 

formação de leitores em múltiplos suportes, uma investigação sobre a leitura para além do livro 

impresso — considerado pelas pesquisas como principal suporte da leitura — e a continuação dos 

estudos do autor sobre as possibilidades e desafios do uso da narrativa transmídia em contextos 

educativos. O estudo tem como objetivo geral investigar as estratégias de leitura mobilizadas por 

estudantes em situação didática, mediante a interação com a narrativa transmídia, considerando que 

cada objetivo de leitura exige estratégias diferentes, os suportes midiáticos presentes na narrativa 

transmídia estimulam o contato com diferentes gêneros textuais e, portanto, demandam diferentes 

objetivos de leitura. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Compreender as estratégias de leitura pressupõe compreender o que é leitura e, para este estudo, a 

leitura é entendida como a interação entre o leitor e o texto. Nesse processo interativo, o leitor utiliza 

diferentes estratégias para atingir seus próprios objetivos de leitura. (SOLÉ, 1998). 

Nesse sentido, a ideia de estratégias de leitura está relacionada ao conceito da própria palavra, sendo 

estratégia compreendida como um procedimento, regra, técnica ou método, ou ainda como um 

conjunto de ações que são realizadas com a finalidade de se atingir uma meta ou objetivo (SOLÉ, 1998). 

Portanto, as estratégias de leitura são procedimentos que o leitor irá empregar para compreender o 
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que lê – para produzir sentido(s) – e lhe ajudar a escolher caminhos adequados quando encontrar 

dificuldades na leitura. 

Partindo do exposto, as estratégias de leitura podem ser utilizadas pelo leitor antes de iniciar – por 

exemplo, inferir a partir da capa de um livro –, durante a leitura – relação com conhecimentos prévios 

ou outros textos lidos pelo leitor – ou após a leitura – em produções de sínteses e resumos (SOLÉ, 1998). 

Essas diferentes atividades ajudarão o leitor na compreensão do que lê. É preciso, portanto, pensar em 

quais estratégias de leitura são necessárias para os textos da cultura digital, em especial, a narrativa 

transmídia. 

De acordo com Henry Jenkins (2009), a narrativa transmídia é uma história contada através de 

diferentes suportes midiáticos. Cada suporte, segundo o autor, faz o que sabe fazer de melhor, isto é, 

cada mídia contribui com suas próprias características e especificidades para a construção de uma 

narrativa maior do que aquela contada em apenas um suporte. Nesse sentido, é importante destacar 

que, para que se caracterize uma narrativa como transmídia, cada suporte precisa contar uma parte 

diferente da história. 

Em relação à metodologia, a pesquisa se caracteriza como qualitativa e aplicada e o desenvolvimento 

do estudo se dará segundo os princípios da pesquisa intervenção, caracterizada pelo movimento que o 

pesquisador faz de realizar uma intervenção – ação que promove uma mudança – sobre o contexto 

comum dos sujeitos. Nesse sentido, a proposta em desenvolvimento é a criação de um aplicativo para 

dispositivos móveis que atuará enquanto suporte aos textos da narrativa transmídia e que mediará a 

interação dos sujeitos participantes com o objeto de estudo, produzindo dados quanto ao 

desenvolvimento de suas estratégias de leitura. Assim, o aplicativo será empregado para que os 

estudantes participantes da pesquisa tenham acesso aos diferentes textos que compõem a narrativa 

transmídia, bem como acompanhar suas práticas e estratégias de leitura. 

Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, que permanece em seu estágio inicial – de construção 

do referencial teórico e instrumentos da pesquisa –, ainda não há dados que possam ser analisados e 

colocados em discussão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A tese em desenvolvimento ainda não possui conclusões ou considerações finais. Contudo, espera-se 

poder contribuir com a formação de leitores proficientes na leitura dos diferentes gêneros da cultura 

digital, dentre eles a narrativa transmídia, promovendo compreensão e consciência da importância das 

estratégias de leitura para se atingir os objetivos de leitura propostos em cada contexto/suporte. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O NORTE DO RS E O PROJETO DESENVOLVIMENTISTA DO 

GOVERNO VARGAS (1930-1945) 

 

AUTOR PRINCIPAL: Vitória Comiran  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Ironita A. Policarpo Machado 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Esta apresentação objetiva demonstrar a pesquisa realizada para o mestrado, denominada “O mundo 

rural e o projeto desenvolvimentista do governo varguista: norte sul-rio-grandense (1930-1945)”. A 

dissertação busca compreender de que modo a política desenvolvimentista do governo Vargas 

repercutiu no mundo rural no norte do Rio Grande do Sul, discutindo o conceito de desenvolvimentismo 

e o papel da Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo, principalmente o que diz respeito à 

propriedade da terra e a produção agrária. 

É importante saber como o mundo rural no norte do Rio Grande do Sul se estruturou frente à política 

desenvolvimentista de 1930 a 1945 do governo Vargas identificando, assim, as mudanças e 

permanências das relações e estruturas socioeconômicas da República Velha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o desenvolvimento da dissertação necessita-se contextualizar, primeiramente, o início da Era 

Vargas e a modificação da visão ligada ao mundo rural, tanto no aspecto ligado à propriedade da terra 

quanto à produção agrária. Para isso a pesquisa usa para contextualização e discussão destas questões 

os discursos de Getúlio Vargas relacionados ao mundo rural durante seu governo. Do mesmo modo, a 

pesquisa procura entender o mundo rural no Rio Grande do Sul, durante a República Velha e as 

modificações introduzidas durante a Era Vargas. 

A pesquisa também discute a criação de um projeto sócio-econômico desenvolvimentista durante o 

governo varguista baseado, de acordo com Fonseca, nas bases do nacionalismo (projetos voltados à 

nação sem dispensar auxílio de capital estrangeiro), industrialização (visando o crescimento econômico 
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técnico e do setor primário) e intervencionismo pró-crescimento  (intervenção do Estado objetivando a 

execução do projeto). (FONSECA, 2015). Estas bases interligadas pelo viés da modernização e do 

positivismo. Entendendo como se constituiu o mundo rural durante o governo Vargas e o projeto sócio-

econômico desenvolvimentista a dissertação utiliza da documentação presente no Arquivo Histórico 

Regional que diz respeito à atuação da Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo, como 

cadernos de informações, documentos de despesas, correspondências, recolhimento da dívida colonial 

e registros de títulos para entender como ocorreu a repercussão do projeto desenvolvimentista no 

norte do Rio Grande do Sul. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deste modo, a partir das fontes descritas anteriormente a dissertação procura discutir a atuação da 

Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo sobre a propriedade da terra e a produção agrária 

nas cidades de abrangência da Comissão correlacionando com o projeto desenvolvimentista  criado pelo 

governo Vargas. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (x) Relato de Caso 

 

PERSPECTIVAS DA COOPERAÇÃO EM TERRITÓRIOS COM 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Regina Leite  

COAUTORES: Maira Sgarbossa  

ORIENTADOR: Luiz Fernando Fritz Filho  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A cooperação dentro de um território pode configurar-se de muitas formas e intensidade, mas  requer 

uma capacidade de entender e estar receptivo ao outro para agir em conjunto. Organizações cuja 

formação decorre de iniciativas coletivas ou colaborativas, presume-se a prática de cooperação entre 

os atores envolvidos. Entretanto, nem sempre o envolvimento têm as mesmas pretensões e 

perspectivas em relação à cooperação. A cooperação permite às organizações reduzir a dependência a 

recursos escassos, mas, ao mesmo tempo, implica em menor liberdade para tomar suas próprias 

decisões sobre o uso e alocação de recursos internos (CARVALHO et al., 2018). Ainda, os autores 

destacam que a confiança e os elementos que se vinculam a ela (contratos, instituições de suporte e 

reciprocidade) exercem papel fundamental na decisão de cooperar. Contudo, esta pesquisa objetiva-se 

identificar as possíveis atividades de cooperação e como esse processo se formaliza entre os atores do 

Vale da uva Goethe (VUG).  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Metodologicamente essa pesquisa reporta um estudo qualitativo, que coletou dados com a técnica de 

entrevista, observação não participante e documental. A pesquisa foi realizada na cidade de Urussanga, 

Santa Catarina, escolhida por ser a primeira cidade do estado a receber uma Indicação de procedência 

e única no Brasil pela exclusividade do registro a uva Goethe. Os participantes foram escolhidos por 

expressar a sua partipação dentro do território analisado, através de critérios elegidos a priori 

(produtores de uva e vinho, produtores de uva, representantes de hotéis e restaurantes e atores dos 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
8

8
4

 

poderes público e municipal). As entrevistas e observação não participante foram realizadas através de 

visita in loco nos estabelecimentos. A pesquisa documental também foi realizada presencialmente na 

Sede de orgãos publicos e associação. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo 

elegendo-se o tema Cooperação para análise.  

Em relação à cooperação, os produtores de uva e vinho mencionaram que ela existe, apenas um dos 

produtores disse não haver esta relação: “Não. Minha com eles, não. É tentado fazer algumas coisas, 

mas pontual, iniciativas para fazer o produto chegar mais longe”. Identifica-se que o entrevistado se 

posiciona em relação ao seu comportamento, no sentido de não ter uma postura ou comportamento 

individual para tal, mas, em contraponto, ele também relata a existência de algumas iniciativas 

conjuntas. Os demais produtores relataram que cooperam uns com os outros, que trocam informações, 

que já necessitaram de auxílio e foram atendidos, que auxiliam sempre que possível; destacando, 

igualmente, que muitas ações ainda são pontuais, como nas festividades. As experiências envolvendo 

cooperação e integração dos atores dentro de um território permeado pela IG ainda são consideradas 

baixas e visam ao apoio institucional (DALLABRIDA; BAUKART; GUINZANI, 2020). Assim como nos VUG, 

ações envolvendo a cooperação são pontuais, mas o relacionamento entre os atores existe. Como 

relatado por eles, em geral, essa relação é positiva: existem trocas entre eles, de conhecimentos, 

informações relacionadas à produção, compras, etc. Os atores do setor hoteleiro e restaurantes 

mencionaram que existem ações indiretas em que eles se beneficiam quando ocorrem eventos e 

festividades da cidade. Alguns estabelecimentos até mesmo auxiliam a divulgar em suas próprias redes 

sociais, pois acreditam que, assim, há um ganho coletivo. Um dos atores do poder público municipal 

declarou que ainda considera falhas as ações envolvendo a cooperação e acredita que, através do Plano 

Municipal de Turismo (o qual está sendo discutido), as atividades ficaram mais claras, pois visa envolver 

a comunidade. Confirma-se que, conforme Artêncio, Giraldi e Galina (2019), a cooperação no cenário 

da IG apresenta dificuldades, principalmente nos aspectos relacionados à estruturação da própria IG, 

estabelecimento de cooperação e consenso entre os atores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, aspectos da cooperação são permeados em todos os atores, como em atividades festivas, que 

consistem em momentos em que todos cooperam e vislumbram os beneficios da cooperação. De fato, 

existem questões que já estão sendo trabalhadas, mas percebe-se que ainda existem muitas ações que 

são individualizadas em pontos de vista desconexos, dificultando as relações de cooperação, não 

somente neste contexto de IG, mas em outros ambientes, cujos desafios também são existentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, J. F.; WEGNER, D.; BEGNIS, H. S. M.;  JÚNIOR, J. A. V. A. A cooperação entre redes de 

pequenas empresas: antecedentes, etapas e resultados da estratégia de intercooperação. Revista de 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v.7, n. 1, p. 35-70, 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INFLUÊNCIAS DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

NA INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE: UM ESTUDO COM 

ADMINISTRADORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE ENSINO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Ana Paula Trevizan Pasin, Eduardo Damiani Pavin  

COAUTORES: Dionara Dorneles Lopes 

ORIENTADOR: Andre da Silva Pereira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O comprometimento organizacional tem sido estudado como uma importante ferramenta no alcance 

dos objetivos organizacionais. Para Moraes, Godoi e Batista (2004), os estudos sobre comportamento 

organizacional têm crescido nas últimas décadas pelo fato de que comprometimento passou a ser 

considerado um preceptor de comportamento no trabalho, envolvendo aspectos relativos à 

rotatividade, absenteísmo e desempenho. Dada a necessidade de pesquisas no setor público e 

considerando as disfunções típicas de eficiência dessas instituições é que se justifica o presente estudo. 

Este artigo busca investigar se o comprometimento organizacional, em suas três dimensões (afetivo, 

normativo e calculativo), influencia na intenção de rotatividade segundo a percepção dos 

administradores dos institutos federais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva. Para o acesso aos dados necessários à 

realização deste estudo, o instrumento utilizado foi o questionário, enviado para o e-mail institucional 

de 265 servidores técnico–administrativos, ocupantes do cargo de administradores e pertencentes a 27 

institutos federais. Do total de questionários encaminhados, 95 foram respondidos pelos servidores, 

representando 35,85% da população. A análise de resultados, de abordagem quantitativa, utilizou 

instrumentos estatísticos descritivos, com apresentação de médias, frequências, percentuais, 
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coeficientes de correlação (r de Pearson) e regressão logística (enter). Em estudos realizados por 

Siqueira (2001), os três estilos de comprometimento organizacional (afetivo, instrumental e normativo) 

apresentaram correlações positivas significativas entre si e negativas com intenção de rotatividade. 

Diante do exposto, foram elaboradas as seguintes hipóteses: H1) quanto maior for o comprometimento 

organizacional afetivo, menor será a intenção de rotatividade; H2) quanto maior for o 

comprometimento organizacional calculativo, menor será a intenção de rotatividade; e H3) quanto 

maior for o comprometimento organizacional normativo, menor será a intenção de rotatividade. O 

escore médio para comprometimento afetivo foi de 3,4, para o normativo 3,2 e para o calculativo 3,0. 

Segundo Bastos et al. (2008), os valores encontrados indicam indecisão do empregado quanto a estes 

vínculos. Já a média encontrada para intenção de rotatividade (2,3) mostra que raramente os servidores 

pensam em sair da instituição. Apenas 11,58% sinalizaram forte desejo de saída. Os resultados de 

correlação mostram que as três dimensões de comprometimento estão relacionadas com a intenção de 

rotatividade de forma negativa. Para a análise de regressão logística, não foi possível considerar os três 

comprometimentos devido à presença de multicolinearidade entre as variáveis, optando-se pelo 

comprometimento afetivo como objeto de estudo. O valor-p encontrado para o teste Wald foi menor 

que 0,05, permitindo afirmar que o coeficiente de regressão é estatisticamente diferente de zero e deve 

ser interpretado. A quantia de mudança na variável dependente devido a variável independente é 

representada pelo coeficiente de regressão (HAIR et al., 2009). O valor encontrado para o coeficiente 

de regressão (β) foi de -0,906 e indica que a variável comprometimento afetivo impacta de forma 

negativa na intenção de rotatividade do trabalhador. Assim, para cada ponto a mais na escala de 

comprometimento afetivo, a intenção de rotatividade decresce em 0,906 pontos. Os dados da regressão 

logística confirmam a hipótese H1 de que quanto maior for o comprometimento afetivo, menor será a 

intenção de rotatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A porcentagem global obtida para o modelo de regressão logística aponta que 68,4% das previsões de 

intenção de rotatividade são acertadamente explicadas pela variável comprometimento afetivo. O 

valor-p para o coeficiente Beta permite inferir que a intenção de rotatividade é negativamente 

influenciada pelo grau de comprometimento afetivo segundo a percepção dos servidores públicos.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO APLICADA NA DOCÊNCIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: ANDREZA ANTUNES SANDER.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: ANELISE REBELATO MOZATTO. 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. 

 

INTRODUÇÃO: 

A docência está muito além do ensino da sala de aula. Essa realidade incide sobre sentimentos, incluindo 

a motivação, ocasionando consequências para o professor e o seu trabalho educacional. Ryan e Deci 

(2002) desenvolveram a Teoria da Autodeterminação, que leva em consideração que a motivação do 

docente tem duas vertentes: motivação intrínseca e motivação extrínseca. É evidente a importância de 

pesquisas sobre a motivação e os fatores responsáveis pela autodeterminação do docente ao longo de 

sua profissão. Portanto, este estudo tem como objetivo identificar se o docente sente-se motivado a 

atuar na docência, conforme a Teoria da Autodeterminação, por meio de uma revisão sistemática de 

literatura. Tal revisão foi realizada junto às bases de dados Web of Science, Scielo, Scopus e Spell, entre 

os anos de 2016 e 2020.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Seguindo os critérios de inclusão e exclusão dos artigos encontrados com o tema Teoria da 

Autodeterminação aplicada à docência, foram analisados 11 artigos. Tal teoria fundamenta-se nas 

pesquisas de Edward L. Deci e Richard M. Ryan, realizadas em 1981. Ambos pesquisadores trabalham 

nas ciências sociais, tendo como foco de pesquisa a motivação humana. Esta pesquisa retoma a 

autodeterminação como a união de diversos fatores emocionais, que determinam o comportamento 

humano de cada indivíduo, sendo responsável por suas ações. Deci e Ryan (2002) dedicaram-se, nas 

últimas décadas, a designar a natureza da motivação, nomeando a motivação intrínseca, motivação 

extrínseca ou desmotivação. A desmotivação é caracterizada pela ausência de autodeterminação, 

representada pela deficiência de intenção, falta de controle sobre as atividade e carência de pró-

atividade (BIZARRIA et al., 2016). Para Wang e Lee (2019) a motivação intrínseca refere-se ao estado de 
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fazer uma atividade por interesse e satisfação, tratando-se da motivação extrínseca é a motivação para 

participar de uma atividade a fim de alcançar alguns resultados específicos, como ganhar uma 

recompensa ou evitar uma punição. Destaca-se a pesquisa de Colares, Castro, Neto e Cunha (2019), a 

qual evidencia a motivação extrínseca em docentes de pós-graduação, demonstrando que o docente 

sente-se no dever de cumprir com a atividade em sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Chegando ao término desta revisão sistemática de literatura, conclui-se que, pelas pesquisas 

consultadas, os docentes tendem a apresentar motivação intrínseca, originada através de 

reconhecimento, satisfação e prazer em ser docente. Segundo as obras pesquisadas, o docente sente-

se autodeterminado diante a sala de aula. São necessárias mais pesquisas sobre o tema, principalmente 

abrangendo o perfil motivacional dos docentes e discentes, incluindo os programas de pós-graduação. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O FUTURO DO TRABALHO DIANTE DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL E DA INDÚSTRIA 4.0  

 

AUTOR PRINCIPAL: Ariane Faverzani da Luz  

COAUTORES: Luis Ângelo Dallacort 

ORIENTADOR: Alex Faverzani da Luz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Muito antes da existência de modelos econômicos, como o capitalismo e o neoliberalismo, o homem já 

necessitava prover seu sustento. Assim, por meio de uma série de transformações, entre elas, a 

revolução industrial, a globalização e a implementação da sociedade em rede e das tecnologias digitais, 

o mundo, paulatinamente, foi alterando a sua configuração, passando de uma sociedade baseada na 

coleta para uma sociedade digital e conectada.  

Tais modificações culminaram na revolução 4.0 e no surgimento da inteligência artificial, as quais 

impactaram no mercado de trabalho e na oferta de empregos. Para tanto, utilizando-se da abordagem 

teórico-bibliográfica e do método hipotético-dedutivo, o presente estudo tem como objetivo 

apresentar, ainda que de forma limitada, de que maneira a inteligência artificial influencia nos postos 

de trabalho. A escolha do tema se justifica pela necessidade de discussões sobre os novos rumos do 

direito ao trabalho no Brasil diante do avanço tecnológico. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O processo do trabalho é o cerne da estrutura social, sendo que por meio dele qualquer processo de 

transição histórica pode ser facilmente visualizado. A indústria 4.0 tem como finalidade a possibilidade 

de criação de um novo modo de produção, pautado sob o modelo de fabricação computadorizada, o 

qual se vale de uma menor interferência dos seres humanos (HEBER, 2015). 

Assim, diante da transformação do processo de fabricação, o qual evolui de uma única célula 

automatizada para sistemas que são totalmente automatizados,  integrados e que se comunicam com 
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outros,  surge a indústria 4.0 que contribui para uma maior flexibilidade, velocidade, produtividade e 

qualidade dos sistemas produtivos (ALBERTIN; ELIENESIO; AIRES; PONTES; ARAGÃO JUNIOR, 2017). Por 

meio da inteligência artificial, que é um dos pilares da indústria 4.0, torna-se possível realizar certas 

atividades com o uso softwares inteligentes e algoritmos treinados que permitem a execução de tarefas 

com uma elevada acurácia e agilidade, dispensando mão de obra humana.  

À medida que essas tecnologias vão avançando, os empregos também vão sendo afetados, o que 

ocasiona a supressão de milhões de postos de trabalho da pirâmide econômica. Com isso, estima-se 

que em até quinze anos a inteligência artificial poderá substituir entre 40% e 50% dos empregos 

existentes nos Estados Unidos (LEE, 2019).  

A Revolução Industrial proporcionou uma intensa mudança nos paradigmas da sociedade, estimulando 

mutações na esfera social e econômica. Da mesma maneira, a inteligência artificial também proporciona 

uma alteração no mundo e na sua configuração, porém de uma forma ainda mais veloz e implacável do 

que a Revolução Industrial.  

Como o vapor que alterou os fundamentos do trabalho manual, a inteligência artificial é capaz de mudar 

certos tipos de trabalho cognitivo (LEE, 2019). Conquanto novos empregos e novas profissões surjam 

em decorrência das novas possibilidades trazidas pelas tecnologias, muitos trabalhadores não 

encontrarão mais espaço de trabalho, ficando expostos a condições de vulnerabilidade diante da 

abundância de mão de obra e da possibilidade de automação dos serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As novas tecnologias, embora possam substituir o homem em inúmeras atividades, também  o auxiliam 

na execução de tarefas que demandariam muito tempo e esforço. Com isso, permitem aos indivíduos 

uma rotina de trabalho com maior flexibilidade e praticidade, resultando em mais tempo livre para o 

convívio social e familiar. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo            (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIREITO À MORADIA FRENTE À COVID-19: REFLEXÃO DO 

SERVIÇO SOCIAL E DA ENGENHARIA CIVIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Brenda Natallie Girardi de Almeida 

COAUTORES: Andréa Silveira Netto Nunes 

ORIENTADOR: Cristina Fioreze 

UNIVERSIDADE: Hospital de Clínicas de Passo Fundo e Universidade de Passo Fundo      

 

INTRODUÇÃO: 

A discussão sobre direito à moradia perpassa diversas áreas do conhecimento, é tema de debate do 

Serviço Social e da Engenharia Civil, que juntas tem o poder de discutir políticas públicas de acesso da 

população à moradia digna, implicando na melhoria da qualidade de vida e da saúde pública. Este é um 

tópico de extrema importância frente à situação de saúde pública que o mundo vive hoje, em relação à 

pandemia da COVID-19, e ainda é um desafio para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo, 

pois não pode existir uma sociedade justa e saudável quando ainda existem pessoas que vivem em 

condições insalubres dentro de suas próprias moradias, ou quando basta uma crise sanitária e 

econômica para que muitas famílias passem a ficar desassistidas pelo Poder Público. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste momento de pandemia, onde as expressões da questão social estão sendo intensificadas, se 

agrava também o acesso e garantia de moradia digna. Muitas famílias não têm mais conseguido pagar 

aluguel, alimentação, transporte, luz e água, fatores básicos para a sobrevivência e dignidade humana. 

Visto este contexto de agravamento diante de uma crise sanitária, muitos usuários das políticas públicas 

estão indo sub-habitar em ocupações urbanas.  

Muitas notícias recentes estão mostrando a questão emergente do direito à moradia durante a 

pandemia. Um exemplo é a reportagem do site Estadão – Economia & Negócios: Despejo na pandemia 

causa dor de cabeça a inquilinos e proprietários. O Diário Carioca: Movimentos populares urbanos 
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emitem nota contra novo programa habitacional federal, entre outras notícias que apontam pro 

aumento dos despejos, aumento das ocupações urbanas e população em situação de rua. Para Santo et 

al (2014, p. 138), “a habitação de qualidade não é vista apenas como o acesso a moradia, e sim o acesso 

ao saneamento básico, mobilidade urbana, sustentabilidade e responsabilidade ambiental”. A CF/88 

também pontua a moradia como direito social fundamental.  

Souza (2004, p. 45), conceitua moradia e habitação, afirmando que habitação é o “exercício da moradia” 

e moradia é “elemento essencial do ser humano”, fator subjetivo. Quando referimo-nos ao direito à 

moradia, falamos sobre a terra urbana com serviços básicos de infraestrutura, como por exemplo, rede 

de água, de esgoto, coleta de lixo, rede de drenagem, iluminação e transporte público, ou seja, “a 

produção da moradia exige um pedaço de cidade e não de terra nua” (Maricato, 2013, p. 119). Portanto, 

uma casa em cima de um espaço de terra não se configura como moradia, pois os serviços necessários 

à manutenção da vida e salubridade deste ambiente e seu entorno e acessos não estão disponíveis em 

sua totalidade, qualidade ou integridade. Para tal, é importante que o poder público faça investimentos 

não somente em habitações de cunho social, mas leve em conta tudo que circunda a manutenção digna 

da vida de um ser humano e também nestas infraestruturas que dão manutenção às moradias urbanas 

dignas. 

É importante mencionar também que o sistema capitalista, junto à urbanização das cidades trouxe uma 

valorização de certas áreas em detrimento de outras, ou seja, se a pessoa tem condições financeiras de 

pagar em dinheiro e adquirir um espaço de terra, ou um apartamento ou mesmo um cômodo neste 

espaço, a cidade e o acesso aos serviços passam a ser direito desta pessoa. Se não há pagamento, não 

há terra, portanto não há acessos aos serviços básicos que permeiam a vida urbana. Em um contexto 

de pandemia, essa lógica se torna ainda mais real, uma vez que ao não conseguir subsidiar uma moradia, 

não existem recursos para que se acessem outros bens e serviços 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste momento de pandemia, onde a CF/88 traz como direito social fundamental o acesso à moradia 

digna, se torna imprescindível questionar o porquê no dia-a-dia da sociedade brasileira essas garantias 

legislativas não se tornam reais. Como viabilizar a moradia, quando o Estado não se preocupa nem em 

viabilizar outros mínimos essenciais para a sobrevivência do povo brasileiro?   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ESTRATÉGIAS COOPERATIVAS IMPULSIONADORAS DO 

DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES VERDES EM UMA 

INDÚSTRIA DE MODA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Kolling  

COAUTORES: Thomas Germano Battesini Teixeira, Ana Claudia Machado Padilha, Janine Fleith de 
Medeiros 

ORIENTADOR: Janine Fleith de Medeiros 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

No atual mercado permeado pela competição, cada vez mais as organizações reconhecem que devem 

considerar aspectos sustentáveis em suas operações (XIE, 2016). Esse cenário converge para novas 

oportunidades de desenvolvimento de negócios inovadores na indústria da moda, que ofereçam a 

criação de valor econômico, ambiental e social (TODESCHINI et al., 2017). Além disso, o panorama 

corporativo em constante mudanças cria novas condições para relações cooperativas e competitivas 

entre as empresas (BENGTSSON; POWELL, 2004). 

Considerando que a indústria da moda possui diversas oportunidades para reduzir impactos ambientais 

e inovar em modelos de negócios (TODESCHINI et al., 2017), bem como o fato de que as empresas que 

desenvolvem inovações ambientais cooperam em inovação com parceiros externos em maior escala do  

que outras empresas inovadoras (MARCHI, 2012), o objetivo é compreender como as estratégias 

cooperativas impulsionam o desenvolvimento de inovações verdes em uma indústria de moda. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo caracteriza-se como exploratório, desenvolvido por meio da abordagem qualitativa. Em 

relação ao procedimento, utilizou-se o estudo de caso único. Após a condução da revisão bibliográfica, 

os dados secundários foram retirados de artigos e do site da empresa estudada, buscando extrair as 
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informações que permitem entender a cooperação que a empresa possui com seus stakeholders e de 

que forma tal estratégia auxilia no desenvolvimento das inovações verdes. 

A empresa em estudo é uma startup de moda situada em Porto Alegre/RS. Sua proposta de valor 

inovadora envolve a fabricação de mochilas, carteiras e maletas usando tubos internos de pneus 

grandes de veículos e guarda-chuvas descartados como substitutos do couro e do náilon (TODESCHINI 

et al., 2017). Desde 2013, a empresa já teve 14 toneladas de câmeras reinventadas, 13 mil unidades de 

guarda-chuvas reinventados, mais de 300 famílias beneficiadas pela renda gerada e mais de 50 mil 

pessoas impactadas através dos seus produtos. A empresa estimula o consumo consciente, possuindo 

uma linha de produtos para o cliente final e uma linha de produtos para outras empresas (brindes 

coorporativos). Além disso, com intuito de inspirar outras organizações a potencializarem seu impacto 

positivo, a empresa possui uma consultoria de vivência e troca com as empresas e indústrias para 

repensar a geração de resíduos, reinventar os processos produtivos de forma circular, desenvolver eco-

produtos e experenciar novas relações para o consumo mais consciente. 

Câmaras de pneu e tecidos de guarda-chuva descartados são as principais matérias primas da empresa. 

Contudo, tais itens não foram encontrados em centros de reciclagem brasileiros, o que fez com que a 

empresa tivesse que construir uma rede de fornecedores a partir do zero. Quanto ao ciclo produtivo da 

empresa, ele envolve quatro principais etapas. (i) coleta e compra de resíduos: as câmaras de pneus são 

compradas direto dos borracheiros nas borracharias ou através das parcerias com fabricantes de 

câmaras, reutilizando o que não passa no seu controle de qualidade e seria descartado. Já os tecidos de 

guarda-chuva são comprados diretamente dos catadores de lixo nas Unidades de Triagem de Lixo Seco. 

Na etapa de higienização de resíduos (ii), os materiais são higienizados em uma lavanderia industrial 

que possui captação de água da chuva e tratamento correto de água, tudo certificado. A etapa de 

produção (iii) é realizada em pequenos ateliês de costura e em cooperativas de costureiras. Por fim, a 

fase de logística reversa (iv) envolve a solicitação de devolução dos produtos por parte dos clientes, 

assim que os mesmos cheguem ao final da sua vida útil, para que possa ser feito o reaproveitamento 

dos materiais como novas matérias-primas, reiniciando o ciclo novamente. A Figura 1 apresenta as 

dimensões de cooperação que a empresa possui com seus diferentes stakeholders. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo centrou-se em entender como as estratégias cooperativas impulsionam o desenvolvimento 

de inovações verdes, através de um estudo de caso em uma indústria da moda. Os achados confirmam 

que a cooperação representa uma importante medida de apoio para o sucesso do desenvolvimento de 

inovações ambientais. Demonstrou-se que a empresa em estudo teve que criar sua rede de 

fornecedores a partir do zero e coopera com diferentes parceiros em todas as fases do seu processo 

produtivo. 
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ANEXOS 

Figura 1: Dimensões de cooperação da Empresa 

 
Fonte: Autores (2019).  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL PARA A 

COLABORAÇÃO INTERFUNCIONAL NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Camila Kolling  

COAUTORES: Janine Fleith de Medeiros, Cassiana Maris Lima Cruz 

ORIENTADOR: Janine Fleith de Medeiros 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As contribuições teóricas oriundas de uma série de pesquisas realizadas apontam que a colaboração 

interfuncional se configura como um dos fatores determinantes para o sucesso da inovação de novos 

produtos. Como durante o desenvolvimento de novos produtos várias interpretações, perspectivas e 

opiniões são necessárias, exige-se uma comunicação interna mais extensa sobre as diferentes áreas 

(ESLAMI; LAKEMOND, 2016). Diante disso, a comunicação é uma das questões-chave nas interações e 

busca por uma maior cooperação entre os departamentos (BUSS, 2002). 

O objetivo do estudo é analisar o papel da comunicação organizacional para a colaboração 

interfuncional no processo de desenvolvimento de produtos (PDP). Precisamente, buscar entender os 

fatores pelos quais a comunicação pode dificultar ou favorecer esse processo, para por fim, propor uma 

sistemática para indústrias que desejam otimizar a colaboração interfuncional no PDP através da 

comunicação organizacional.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo caracteriza-se como exploratório, desenvolvido por meio da abordagem qualitativa. 

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do tema em estudo. Posteriormente, fez-se 

uma pesquisa de campo junto a quatro especialistas no processo de desenvolvimento de produtos e 
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oito gestores de indústrias de manufatura localizadas do Rio Grande do Sul, visando identificar qual a 

percepção dos entrevistados sobre a colaboração interfuncional no PDP e os fatores pelos quais a 

comunicação pode dificultar ou facilitar a colaboração interfuncional nesse processo. 

Quanto aos resultados, constatou-se que a maioria dos entrevistados têm conhecimento sobre a 

colaboração interfuncional no PDP e consideram essa prática importante. Ainda, eles consideram que a 

comunicação é fundamental para esse processo. Em relação aos fatores mapeados pelos quais a 

comunicação pode dificultar a colaboração interfuncional no PDP, os entrevistados creditaram 

importância relativamente alta para todos, com destaque para aspectos como cultura organizacional, 

diferentes pontos de vista organizacionais e diversidade de informações funcionais, experiências e 

pensamentos. Já em relação aos fatores mapeados pelos quais a comunicação pode facilitar a 

colaboração interfuncional no PDP, todos também obtiveram um alto grau de importância, com 

destaque para a discussão de problemas e soluções, formulação de objetivos comuns e utilização de 

equipes. 

A partir da análise dos resultados de campo e da pesquisa teórica, descreveu-se a proposição de uma 

sistemática, que tem por objetivo auxiliar as indústrias a otimizar a prática de colaboração interfuncional 

no PDP através da comunicação organizacional (Figura 1). Várias ações são descritas e sugeridas, tais 

como a realização de planejamento conjunto por parte das equipes, proposição de objetivos comuns, 

compartilhamento de informações, distribuição equilibrada de poder entre os membros e cultura 

departamental de alto coletivismo. Além disso, sugere-se a realização de ações para aprimorar a 

comunicação interna, tais como a utilização de cartazes informativos e realização de palestras e 

treinamentos, utilização de canais de intranet para divulgação de informações, dados, estatísticas, e 

metas. Atrelado a isso, a comunicação verbal regular e a discussão de problemas e soluções são 

importantes para garantir o entendimento de todas as partes envolvidas nos projetos de 

desenvolvimento. 

Todas as ações sugeridas na proposição da sistemática têm como objetivo aprimorar e/ou facilitar a 

colaboração interfuncional entre os agentes internos à organização, tais como membros do RH, P&D, 

Compras, Produção, Logística, Marketing e os agentes externos à organização, como centros de 

pesquisa, empresas parceiras, fornecedores, clientes e empresas de consultoria. Destaca-se por fim, 

que a sistemática proposta pode ser customizada de acordo com os objetivos, recursos e necessidades 

de cada organização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As descobertas deste estudo ampliam a base empírica em relação ao papel da comunicação 

organizacional na prática de colaboração interfuncional no PDP. Os resultados evidenciam os fatores 

pelos quais a comunicação organizacional pode facilitar ou dificultar a colaboração interfuncional no 

PDD. Essas informações, juntamente com a sistemática proposta, podem contribuir para as indústrias 

que desejam aprimorar a colaboração interfuncional no PDP através da comunicação.   
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SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

ANEXOS 

Figura 1- Sistemática para otimizar a colaboração interfuncional no PDP através da comunicação 

organizacional 

 

Fonte: Autoras (2019). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL EM FRENTE A 

GLOBALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA POLÍTICA DE 

INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Carla Lerin  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Aline Beltrame de Moura  

UNIVERSIDADE: Universidade Federal de Santa Catarina  

 

INTRODUÇÃO: 

Em um contexto atual a globalização apresenta-se como um fenômeno mundial, mas que exerce grande 

influência no âmbito interno de cada país. Diante disto, restou cada vez mais dificultoso estabelecer 

fronteiras territoriais, ao passo que a circulação de bens, serviços e pessoas tornaram-se necessárias e 

imprescindível ao desenvolvimento. Assim sendo, encontra-se discussão quanto a aplicação do princípio 

da soberania tendo em vista a formação de blocos de integração econômica, política, social e cultural, 

como no caso do Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Neste viés, observando a história percebe-se que, a soberania de um Estado era tida como absoluta 

(PIOVESAN, 2015). Todavia, após as duas grandes guerras mundiais, e a posterior formação de 

organismos internacionais, as relações entre os Estados sofreram transformações, sendo influenciadas 

pelos fenômenos gerados pela globalização, como o aumento dos vínculos econômicos, sociais e 

culturais entre os estados como forma de gerar desenvolvimento  (LOPES, 2010). 

De fato, a soberania estatal tem sofrido relativizações para suprir as atuais necessidades do 

desenvolvimento. Assim preceituam Hardt e Negri (2001)  “Os fatores primários de produção e troca 

[...] comportam-se cada vez mais à vontade num mundo acima das fronteiras nacionais; com isso, é cada 
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vez menor o poder que tem o Estado-nação de regular esses fluxos e impor sua autoridade sobre a 

economia”.     

Logo, tornou-se imprescindível a integração entre os países, como é caso do Mercosul e da União 

Europeia. O primeiro, diferentemente do segundo é um bloco intergovernamental, em que para a 

tomada de decisões é necessária a presença de todos os Estados Parte, sendo que cada um destes tem 

direito a um voto e é preciso a maioria para aprovar alguma medida (MERCOSUL, 2020). 

Consequentemente, não há a criação de um direito supranacional, como o adotado pela União 

Europeia, que obrigue diretamente os cidadãos ao cumprimento das normas estabelecidas, há somente 

obrigatoriedade de cumprimento das normas por parte dos estados e estes deverão incorporar as 

normas em seus ordenamentos jurídicos internos (MERCOSUL, 2020). Dessa forma, a interação 

intergovernamental possibilita a manutenção de uma soberania menos flexível, na medida em que põe 

à frente o interesse interno do país em face do grupo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Contudo, compreende-se que o conceito de soberania sofreu modificações em meio a globalização, 

tornando-se mais abrangente e flexível, apesar de no contexto do Mercosul e sua política de integração, 

permanecer resguardada de forma mais categórica. Todavia, com o avanço da globalização, as decisões 

dos Estados vão sendo tomadas, cada vez mais, de acordo com os reflexos econômicos produzidos em 

âmbito internacional, adequando o princípio ao contexto atual, no qual as relações se tornaram globais.  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O CONTROLE SOBRE OS CORPOS DAS MULHERES NAS 

PRISÕES NO BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: DÉBORA JAELI MILLANI DA SILVA.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: VINICIUS FRANCISCO TOAZZA. 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Se o sistema prisional no Brasil é um dos maiores problemas enfrentados pelas autoridades 

responsáveis, a situação se torna ainda mais complicada quando se analisa a partir da perspectiva de 

gênero. O presente trabalho pretende analisar de forma breve o controle dos corpos femininos dentro 

do sistema prisional brasileiro, que se justifica na necessidade de acender o debate sobre o tema, que 

não é abordado na proporção devida.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Quando o debate gira em torno do sistema prisional brasileiro uma parcela da população carcerária é 

esquecida: a feminina. Esquecidas pelo Estado, pela família e pela sociedade, são duplamente julgadas. 

Tanto pelo crime que cometeram, tanto pelo fato de serem mães e mulheres dentro do sistema de 

justiça. Pelo fato de majoritariamente a população prisional ser masculina, as mulheres acabam sendo 

invibilizadas e suas necessidades básicas não são atendidas. Para melhor compreender a situação dessas 

mulheres, é importante analisar as taxas de crimes que estas respondem a processos. Conforme 

relatório do Levantamento Nacional de informações penitenciárias do ano de 2016, entre homens são 

26% dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, enquanto o mesmo crime entre mulheres a taxa é de 

62%. Isso se justifica na realidade em que muitas mulheres acabam recorrendo a práticas ilícitas para 

sustento do lar, e ainda acabam assumindo o crime no lugar do filho ou do companheiro. Outra situação 

recorrente é a tentativa de entrar em institutos prisionais com produtos ilícitos, acarretando na prisão 

dessas mulheres e posteriormente o abandono por parte daquele que solicitou a entrega. No 
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ordenamento jurídico brasileiro há uma série de previsões legais que ditam como deve ser o tratamento 

da população feminina no sistema criminal. Resoluções como as Regras de Bangkok, tratado feito pelas 

Nações Unidas, tendo o Brasil como criador e signatário assim como outros países, não são cumpridas. 

No que se refere a gestantes, a situação é ainda mais tensa. O estigma social é ainda maior. Apesar do 

Habeas Corpus n. 143.641, que prevê prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças até 12 anos, 

a decisão é uma possibilidade e não uma garantia, depedendo de decisão dos magistrados das Varas de 

Execução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A crise no sistema penal não afeta só os presídios, mas a sociedade como um todo. De forma a se 

retroalimentar, a violência e a criminalidade afetam as famílias envolvidas nos crimes, as milhares de 

crianças que crescem sem suas mães encarceradas. É preciso repensar o sistema prisional pela 

perspectiva de gênero, levando em conta as especificidades que as mulheres possuem, e não as 

inviabilizando, pois o resultado desse descaso é a banalização dessas mulheres e a falência institucional. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. REGRAS DE BANGKOK: REGRAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE MULHERES 

PRESAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE PARA MULHERES INFRATORAS. Conselho Nacional 

de Justiça. Brasília, 2016. 

Brasil. Departamento Penitenciário Nacional. LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

PENITENCIÁRIAS - INFOPEN. Junho, 2016. 

HABEAS CORPUS Nº 143.641. Habeas corpus coletivo - com pedido de liminar-. 27 de fevereiro de 2018. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O MERCOSUL COMO UM ESPAÇO ESTRATÉGICO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Eduardo da Cunha Corrêa.  

COAUTORES: Gabriela Becker Pinto. 

ORIENTADOR: Adriana Fasolo Pilati. 

UNIVERSIDADE: Universidad de La Empresa (UDE/URUGUAY). 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante dos embates globalizados, muito se fala na integração regional para a consecução de ações 

coordenadas entre nações. A investigação acerca de que forma o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

em tempos de pandemia, poderia contribuir na sua interação é, portanto, o objetivo que fomenta esta 

pesquisa. A justificativa para este estudo encontra seus principais anseios na natureza inter-

governamental do Bloco, a qual não sustenta organizações supranacionais. Ainda que o crescimento 

dos Estados-membros no MERCOSUL e a criação de novos órgãos na organização, tais como o Instituto 

de Políticas Públicas de Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), o Instituto Social do MERCOSUL (ISM), 

o Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL), a Secretaria do MERCOSUL (SM) e o Tribunal Permanente de 

Revisão (TPR) sejam uma resposta ao processo de integração dos últimos anos, os caminhos mais 

promissores concentram-se na aplicação uniforme de um direito regional e no desenvolvimento de uma 

cidadania mercosulista. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para a formalização de uma espécie de Estatuto da Cidadania, o qual desenvolveria uma identidade e 

uma cidadania mercosulista, foi expedida uma Decisão (n. 64/10) no Conselho do Mercado Comum 

(CMC). As diretrizes estiveram ao entorno de onze corpos temáticos de atuação (circulação de pessoas, 

fronteiras, identificação, documentação cooperação consular, empregos, seguridade sociais, educação, 

transporte, comunicações, defesa do consumidor, e direitos fundamentais aos Estados-membros da 
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Organização). Ainda, a Decisão n. 32/2017 e a LIII Reunião Ordinária do CMC de 2018 acompanharam o 

Plano e também elaboraram uma Cartilha da Cidadania do MERCOSUL. Contudo, essa construção tem 

sido composta com altos e baixos. 

Evitar essa instabilidade consiste na criação de uma institucionalidade social no Bloco, a qual seja 

inclusiva, vinculante e que promova respeito às identidades nacionais e aos bens públicos regionais. A 

interdependência e a articulação produtiva também figuram com importância para evitar os conflitos 

latentes do presidencialismo, agendas paralelas, discursos de fragmentação no Bloco, e o transpasse da 

linha tênue entre cidadania e nacionalidade, no intuito de conservar a soberania nacional dos membros. 

Peña denota que a América Latina “es una región aún en proceso de formación, un proceso abierto y 

dividido en subregiones que, si bien ha entrado en esta reconfiguración del orden internacional, 

presenta diferentes conflictos en su integración” (2020, p. 14). 

Na reunião remota do PROSUL em março deste ano, diversas determinações em relação ao COVID-19 

denunciaram a dificuldade de cooperação prática e a falta de liderança entre os membros enfraquece 

a integração. Mas o recente evento pandêmico, por consequência, pressiona a abordagem cooperativa 

e traz novos desafios para a nação brasileira. 

O Brasil compartilha importantes zonas fronteiriças com os demais integrantes da Organização, e a 

mobilidade territorial ilumina o processo de integração regional, pois possibilita a implementação de 

políticas públicas. Com o Uruguai, por exemplo, foram estabelecidas políticas de combate e prevenção 

diante do coronavírus. A formação de protocolos únicos em cidades-gêmeas de fronteiras demonstra 

um modelo de interdependência benquisto para o MERCOSUL. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao processo estratégico de interação no MERCOSUL, não se pode construir uma identidade e/ou 

cidadania mercosulista sem uma institucionalidade teórica de base com dimensões sociais. As zonas 

fronteiriças brasileiras representam uma grande oportunidade de integração regional, à medida que 

possam facilitar a comunicação de informações e a implementação de políticas públicas nestas regiões. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NEUROCIÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DE NOVAS PERSPECTIVAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: ESTELA MARI SANTOS SIMÕES DA SILVA  

COAUTORES:   

ORIENTADOR: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo-UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A escola é lugar privilegiado para a conjugação da diversidade, onde as mais diferentes demandas 

fazem-se presentes pela variedade de sujeitos que nela convivem diariamente, no entanto, muitas vezes 

acaba por meio de suas normativas e suas práticas, inclinando-se à diluição das diferenças e a tentativa 

da  homogeneização. Deste modo, a educação escolar é o lócus escolhido para esta pesquisa, que 

visualiza na inclusão escolar, amparada por políticas públicas educacionais eficazes, a possibilidade de 

engajamento da singularidade, o reconhecimento de limitações e capacidades de indivíduos com 

autismo e deficiência intelectual e a valorização de um ensino significativo e adequado, para permitir 

experiências escolares saudáveis e de respeito ao ser humano. Assim, evidencia a necessidade da 

observância das políticas púbicas de inclusão, no que diz respeito a aparatos neurocientíficos de 

sustentação para teorias e práticas escolares. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Apresente pesquisa buscará elucidar conhecimentos da neurociência que podem auxiliar a 

compreender melhor o aluno com autismo e com deficiência intelectual, objetivando ampliar o debate 

no âmbito das políticas de educação inclusiva que devem contribuir com práticas escolares mais 

eficientes. Os avanços da área da Neurociência apontam para informações importantes em relação ao 

desenvolvimento e amadurecimento cerebral, bem como descrevem com maior pertinência áreas do 

nosso encéfalo que estão envolvidas com as mais diferentes funções, permitindo ainda o 

reconhecimento de alguns padrões e diferenças presentes nos cérebros de sujeitos autistas e com 
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deficiência intelectual. Essas pesquisas têm sido gradativamente trazidas para o âmbito da educação, 

visando obter bases para uma compreensão mais aprofundada sobre o desenvolvimento humano e a 

multiplicidade de habilidades do cérebro.  

No entanto, na perspectiva da educação inclusiva encontrar considerações neurocientíficas nos 

alicerces de politicas de inclusão ainda é meta distante, embora seja uma inter-relação de grande 

relevância.  É oportuno, então, investigar essa presença e os benefícios dessa aproximação. A pesquisa 

proposta será de campo com natureza qualitativa,  na perspectiva de compreensão para agir de forma 

mais significativa e abrangente sobre a mesma, utilizar-se-á a metodologia hermenêutica na busca da 

realização de uma interpretação de valor. Nesta tentativa de encontrar, interpretar e compreender a 

presença e  influência da neurociência em políticas públicas de inclusão escolar, buscar-se-á  investir na 

construção conhecimentos mais contundentes, com vista a elaborar estratégias de atuação docente 

mais significativas. Quanto aos fins, o estudo terá caráter descritivo. Quanto aos meios utilizados para 

cumprir os objetivos da investigação será realizada a pesquisa aplicada e consequentemente aporte às 

bibliografias. A coleta dos dados será documental. Com base nestas concepções metodológicas, a coleta 

e análise de dados realizar-se-á sobre a ótica de compreensão das implicações de conhecimentos 

neurcientíficos em políticas publicas de inclusão educacional. Através dos procedimentos e técnicas de 

pesquisa, anseia-se identificar a presença ou não da neurociência em políticas de inclusão escolar, bem 

como o campo educacional pode beneficiar-se desta aproximação para fundamentar abordagens 

pedagógicas direcionadas a alunos autista e com DI. O levantamento de dados, reflexão e análise 

qualitativa dos mesmos alicerçando-se em concepções teóricas pertinentes, visará constituir 

reflexivamente novos significados para a políticas educacionais voltadas a inclusão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A presente pesquisa constituirá projeto a ser elaborado para tese no programa de Doutorado em 

Educação-UPF, buscando elucidar alguns aspectos trazidos pela neurociência que podem ajudar a 

compreender o desafio de ensinar-aprender na diversidade e o impacto de políticas públicas mais 

efetivas no âmbito da educação inclusiva. 

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CONJUNTURA INTERNACIONAL EM TRÊS DELINEAMENTOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Becker Pinto.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Gabriela Werner Oliveira. 

UNIVERSIDADE: Universidad de La Empresa (UDE/URUGUAY). 

 

INTRODUÇÃO: 

São muitas as mudanças pelas quais a sociedade contemporânea se ajusta. A perspectiva de um ‘novo 

normal’ traz paradigmas desafiadores para o cenário global, de modo que são esses os alentos para a 

produção deste estudo. O objetivo primordial desta pesquisa, por conseguinte, consiste na identificação 

dos principais processos de transformação dentro da conjuntura internacional após o ano de 1945.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a utilização de uma metodologia de abordagem dialética e de uma metodologia procedimental 

histórica e observacional, três importantes delineamentos na conjuntura internacional podem ser 

destacados desde o período da Segunda Guerra Mundial até o presente ano de 2020. Muito embora as 

transmutações internacionais ocorram constantemente, alguns elementos transformaram em 

definitivo as Relações Internacionais e o Direito Internacional. 

O primeiro delineamento surge atordoado e amortecido após os desdobramentos da Segunda Guerra 

Mundial. Há, portanto, uma necessidade da comunidade internacional atuar em prol da defesa dos 

direitos humanos e da própria sobrevivência das instituições políticas e econômicas. E isso se dá através 

de uma integração, ainda que muito precária, entre os Estados. Nesse momento é que são deliberados 

os primeiros diplomas legais comuns à humanidade. 

O segundo delineamento é uma continuidade do primeiro. Por isso se tem o fortalecimento dessa 

integração e o surgimento de novos atores internacionais, como as organizações, blocos econômicos, 

fóruns, etc. Essa nova configuração de atores despolariza os poderes globais que antes estavam 

concentrados em uma ou duas nações. Enquanto as novas tecnologias do século XXI despontam, 

paulatinamente, os termos ‘multilateralismo’ e ‘multilateralidade’ vão sendo inseridos no vocabulário 
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da política internacional. E o Direito Internacional passa, de mero regulador de fronteiras, a protagonista 

de padronizações normativas em escalas globais, como a que ocorreu com o trânsito europeu. 

Quando finalmente os Estados passam a enfraquecer a sua própria soberania para aquiescer regras 

transnacionais, o terceiro delineamento emerge e cobra um alto preço por um mundo multipolar. Isso 

porque a transferência das cadeias de produção de antigas potências hegemônicas para países 

emergentes também faz ressoar uma reação conservadora por parte da comunidade internacional. O 

nacionalismo e o protecionismo, por sua vez, são praticados com maior frequência por alguns governos. 

As sociedades internacionais entram numa crise institucional, em razão do limite de seu exercício, e os 

anseios anteriormente versados sobre o fenômeno da globalização não são mais de triunfo, mas 

demonstram preocupação. 

É certo que a pandemia do novo coronavírus, a qual já tem acelerado mudanças que estavam em curso, 

vai ditar as novas configurações de poder e o enfoque em diferentes agendas internacionais daqui para 

frente. Mas, não se sabe se um quarto delineamento trará a fragmentação do Direito Internacional e o 

fortalecimento de novos processos de regionalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Assim, as primeiras legislações de afirmação aos direitos humanos, o desenvolvimento dos processos 

de integração e a reação conservadora ao multilateralismo hodierno protagonizam os três principais 

delineamentos conjunturais. A grande conquista das civilizações, entretanto, está no fortalecimento do 

ser humano como sujeito de Direito Internacional desde o primeiro delineamento de transmutação. 

 

REFERÊNCIAS: 

DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu; OLIVEIRA, Gabriela Werner; ZIBETTI, Fabiola Wust; O que o 

Direito Internacional tem a dizer sobre o futuro. In: WEBINAR DIÁLOGOS VIRTUAIS, XXVI, 2020, Passo 

Fundo. O que o Direito Internacional tem a dizer sobre o futuro. Passo Fundo: 06 ago. 2020. 

MEARSHEIMER, John Joseph. Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. 

International Security, Cambridge, v. 43, n. 4, p. 7-50, abr. 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS, TEORIA DA DECISÃO E 

INVESTIDORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Geizi Cássia Bettin do Amarante  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: André da Silva Pereira 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura, considerando 

artigos publicados entre 2010 a 2020 nas bases de dados Science Direct, Web of Science, Emerald 

Insight, Scopus e JSTOR acerca dos temas de finanças comportamentais, teoria da decisão e a tomada 

de decisão de investidores. Quarenta e três artigos foram considerados para análise, de acordo com os 

critérios de elegibilidade. Constatou-se que os estudos foram desenvolvidos em quatorze países 

diferentes, mais de 50% dos sujeitos de análise eram especificamente investidores de ações e bolsa de 

valores. Dezessete estudos são qualitativos de revisões bibliográficas e sistemáticas. Seis estudos são 

mistos (qualitativos e quantitativos) e vinte são quantitativos. Predominam os trabalhos com coleta de 

dados com aplicação de questionários. Verificou-se, especialmente, oportunidades de estudo com 

sujeitos participantes do mercado, investigações de aspectos psicossociais e países emergentes.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O comportamento humano e o processo de tomada de decisão, principalmente no tocante a decisões 

financeiras, é baseado no pressuposto da racionalidade humana. A teoria das finanças, de uma forma 

geral, assume os agentes econômicos como seres racionais, avessos a riscos, que buscam maximizar a 

utilidade de bens e serviços, a cada decisão tomada. As finanças comportamentais examinam o impacto 

da psicologia no comportamento dos participantes do mercado e seus resultados de desempenho no 

mercado financeiro, concentrando-se em como os investidores individuais tomam decisões: em 
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particular, como eles interpretam e agem em informações específicas (ANTONY, 2019). Os estudos 

selecionados foram realizados em 14 países diferentes, tendo a Índia e Estados Unidos se destacando 

com 13 e 11 artigos. Observa-se que o tema tem obtido interesse em países emergentes. As principais 

teorias de finanças consolidadas foram escritas por autores ingleses e americanos. Nota-se um interesse 

do tema por pesquisadores de países emergentes como Índia e Brasil. Os trabalhos selecionados 

evidenciam que o interesse dos pesquisadores referente ao tema está em crescimento. Se considerar 

as publicações de 2016 a 2020, o percentual de publicações acumulado chega a 75%. Vale ressaltar que 

a presente revisão sistemática foi realizada no início de 2020. 2019 foi o pico de publicações com 12 no 

total, provavelmente no ano de 2020 esse número poderá ser semelhante.Em síntese, se destaca os 

sujeitos de pesquisa dos estudos há uma supremacia de estudos com investidores de ações e bolsa de 

valores, investidores imobiliários, potenciais investidores de instituição financeira, consumidores de 

produtos financeiros, cidadãos comuns, estudantes de graduação, assinantes de revista financeira e 

agentes imobiliários. A teoria do prospecto (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979) consta como a teoria de mais 

aceite na descrição da escolha do investidor mais aceita na literatura. O agente ideal, de interesse 

próprio e perfeitamente racional, maximiza sua utilidade, escolhendo a cada momento as melhores 

opções disponíveis, pressupõe a teoria clássica, contudo, o agente das finanças comportamentais não é 

perfeitamente racional, mas um ser humano normal que age e toma decisões sob a influência de 

emoções e erros cognitivos. A partir da busca realizada foi observado que a publicação dos artigos 

consta em periódicos diferentes, o único que teve destaque, com maior número de publicações é o 

Qualitative Research in Financial Markets, o qual somou seis publicações da temática pesquisada. De 

forma geral, dezenove estudos são qualitativos de revisões bibliográficas e sistemáticas. Seis estudos 

são mistos (qualitativos e quantitativos) e vinte são quantitativos. Nas pesquisas quantitativas, 

predominam os trabalhos com coleta de dados com aplicação de questionários.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os artigos em geral, abordam as finanças comportamentais como uma área interdisciplinar, que 

possibilita o estudo comportamental nas ciências sociais. Acredita-se que que o estudo contribui e 

continuará contribuindo para a construção do conhecimento deste tema emergente, que poderão 

fundamentar pesquisas de abrangência do comportamento humano como um agente normal, ao invés 

de um agente ideal conforme a visão clássica pressupunha.    

 

REFERÊNCIAS: 

ANTONY, A. Behavioral finance and portfolio management: Review of theory and literature. Journal of 

Public Affairs, v. 20, n.2, 2019. 

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, v. 47, 

p. 278, 1979. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O CAPITALISMO COMO ECONOMIA HUMANISTA DE 

MERCADO E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS  

 

AUTOR PRINCIPAL: Giana Pante  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Karen Fritz 

UNIVERSIDADE: Fundação Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho pretende demonstrar a importância das questões atinentes à efetivação dos 

direitos humanos fundamentais em uma sociedade formada pelo sistema capitalista. Também, visa 

questionar se nesse atual sistema, há possibilidade de se falar em uma economia humanista de 

mercado, que efetive à dignidade da pessoa humana e não crie abismos econômicos, políticos, sociais 

e culturais entre as pessoas. Justifica-se a presente pesquisa pela sua relevância temática, pois ela 

contribuirá para a expansão do entendimento sobre o sistema capitalista, trabalhando o assunto em 

meio acadêmico, permitindo uma reflexão histórica, sociológica, filosófica, jurídica e econômica. 

Também, se revela pertinente ao passo que impulsiona ao debate de ideais, no intuito de constituir um 

panorama geral e crítico sobre o assunto. Tal abordagem também colabora com o cenário globalizado 

atual, ao passo que reflete se os sistema capitalista seria um mal necessário.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O  presente trabalho é de relevância temática, pois contribuirá para a expansão do entendimento sobre 

o sistema capitalista, trabalhando o assunto em meio acadêmico, permitindo uma reflexão histórica, 

sociológica, filosófica, jurídica e econômica. Também, se revela pertinente ao passo que impulsiona ao 

debate de ideais, no intuito de constituir um panorama geral e crítico sobre o assunto. Tal abordagem 

também colabora com o social, ao passo que reflete sobre a forma que o sistema capitalista em uma 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

1
7

 

economia globalizada acaba por gerar desigualdades e não garantir a efetivação de direitos 

fundamentias. A questão colocada neste ponto é como alcançar esse duplo desafio de garantir o 

crescimento econômico trazido pelo capitalismo e pela globalização, sem gerar tamanha desigualdade, 

sobretudo com valorização do ser humano e efetivando os direitos fundamentais por parte do Estado, 

destacando-o como papel fundamental neste processo a necessidade da segurança jurídica ou da 

questão do mínimo legal para a manutenção do "status quo". É sabido que o ser humano contribui para 

a formação do capitalismo à medida em que se insere no processo industrial, principalmente, com sua 

força de trabalho. E por despender esforço físico no labor recebe como contrapartida, do empresário, 

um importe em moeda corrente que custeia as despesas com sua sobrevivência e de sua família. A 

história demonstra que o trabalho humano sempre foi o modelo de desenvolvimento mundial, face a 

acentuada dimensão contributiva. E assim, porque avançamos contrariamente, já que a desigualdade é 

um dos maiores desafios mundial da atualidade na medida que nem todos os países conseguem se 

desenvolver e suprir as necessidades de seus povos mesmo que as mais básicas, como acontece no 

Sudeste de Ásia e África. Esse processo na sociedade mundial de contenção de um capitalismo 

humanista, não se modificará do dia para a noite, mas felizmente, há um freio moralmente defendido 

mundialmente, no sentido de que se pondere e afaste qualquer processo civilizatório que leve o ser 

humano a situações degradantes, desumanas, de sofrimento. No segundo aspecto, em âmbito local, a 

dignidade da pessoa humana, encontra-se estatuída no art. 1.º, III, da CF/1988, como princípio 

fundamental do Estado, e é formado como um valor basilar para todo o sistema. Os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, bem como a dignidade da pessoa humana foram citados no texto 

constitucional, especialmente, quando elencados como princípios da ordem econômica, O artigo 170  

da CF/88. Para a investigação do tema será utilizado o método indutivo, cuja lógica investigatória será 

analisar o sistema capitalista e as formas pelas quais poderá se efetivar os direitos humanos e afastar 

desigualdades. Assim, será possível reunir, na doutrina, através da pesquisa bibliográfica, os elementos 

necessários para o trabalho, que será preponderantemente descritiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, pois, que o trabalho suporta duas hipóteses viáveis: a primeira corresponde ao fato de que 

a alternativa para a sociedade atual é mudar a mentalidade para então valorizar o ser humano, através 

de um capitalismo humanista, onde os salários devam garantir uma existência digna. A segunda 

hipótese, é a necessidade de o Estado garantir direitos sociais e políticas a serem implementadas que 

possam efetivar os direitos fundamentais e diminuir desigualdades.   

 

REFERÊNCIAS: 

______, Constituição Federal de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 

nov/2018. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O TEMPO E OS VENTOS QUE LEVAM O DIREITO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gianna Bertolin Rossato  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente artigo procura reunir elementos conceituais e bibliográfico sobre o que é o direito analisado 

sob a perspectiva do tempo e do espaço. Principalmente baseado na obra de François Ost, O tempo do 

direito, busca-se neste ensaio compreender a relação original até a atual entre o tempo, o direito e o 

espaço em que ocore a formulação e a aplicação do direito.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Muitas teorias já foram formuladas a respeito da sociedade e do direito, e se de fato existe uma 

interdependência entre os fatores, ou se o direito pressuporia apenas a vida, e não vida organizada em 

sociedade. As questões sobre o que é o direito, e sobre o que ele representa estão intrinsecamente 

ligadas ao próprio funcionamento estrutural do sistema não apenas jurídico, mas também político e 

social. Existem possibilidades ilimitadas no que se refere a conceituar ciências jurídicas, tendo em vista 

que não se trata de um ramo estático, mas de uma ciência em constante evolução, sendo que os fatores 

extrajurídicos e a inconsistência da própria sociedade se inserem diretamente no meio jurídico. Quando 

se trata de relacionar tempo ao direito, Ost propõe que o tempo cmo uma cnstrução social, alternando 

a compreensão do senso comum sobre o que se entende por tempo, e sobre seu surgimento, desde a 

mitologia grega , expondo que o direito é um sistema aberto, um ponto intermediário entre dois 

momentos, mas que só faz sentido no presente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O sistema produz seus paradoxos, e não só pode, como é inerente que seja teleologicamente aberto ao 

futuro. O tempo e o espaço só podem ser compreendidos quando analisados por inteiro, e não com os 

entrecortes que as convenções sociais impuseram. Nesse ínterim, o direito que não deixa de ser uma 

instituição social, ínsita ao local e aos acontecimentos, precisa da manutenção da memória coletiva, na 

construção de institutos que tornem o passado comum fonte de regulamentação para o futuro.  

 

REFERÊNCIAS: 

BAUMAN, Zygmunt. Ética Pós-Moderna. 4ª edição. São Paulo: Paulus, 2010. 

HART, Hebert L.A. O conceito de Direito [trad. A. Ribeiro Mendes]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 

1986. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. [trad. João Baptista Machado]. 6 ed, São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

OST, François. O tempo do direito. Trad. Maria Fernanda de Oliveira. Lisboa: Piaget, 1999. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRANSFORMAÇÕES CONSTITUCIONAIS DECORRENTES DO 

MUNDO PÓS COVID-19, COM BASE NOS DIREITOS HUMANOS 

E INTERNACIONAIS, PELA CONFLUÊNCIA DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS E O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gianna Bertolin Rossato  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente projeto de pesquisa procura reunir elementos conceituais e metodológicos para a 

implementaçao de um novo constitucionalismo, necessário após as contingências surgidas com a 

pandemia da COVID-19, buscando a normatização das relações internacionais, com base nos direitos 

humanos, e  no mundo tecnológico e hiperglobalizado. Este projeto tem como tema a análise das 

necessidades do mundo pós COVID-19, sob o prisma de um constitucionalismo mundial ou globalizado, 

em virtude da influência das novas tecnologias no processo de hiperglobalização, e a necessidade de 

uma normatização global que atenda aos direitos humanos e internacionais 

 

DESENVOLVIMENTO: 

EA nova realidade social que se apresenta após a catástrofe mundial do coronavírus (vírus SARS-CoV-2, 

agente etiológico da COVID-19), ou mesmo durante, traz novas perguntas à tona, ou velhas perguntas 

adormecidas, que se inter-relacionam com as diversas áreas das ciências, mas que principalmente 

buscam soluções a partir de uma visão globalizada e não mais individual ou local. Grandes catástrofes 

sempre se tornaram ponto de partida para grandes mudanças , os problemas existentes passam a ser 
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analisados por outra óptica e assim, a serem resolvidos de maneiras diversas. Nessa senda, o avanço 

das novas tecnologias vem desencadeando uma aproximação das pessoas, das culturas, e da 

geografia.Os direitos humanos e ambientais não passam mais a estar garantidos com as previsões 

nacionais, ou mesmo regionais, o que é claramente demonstrado pela atual crise sanitária em que 

vivemos. A extrapolação das fronteiras, é, de fato, a realidade atual, pois a interface proporcionada 

pelas novas tecnologias, pela ultra velocidade dos transportes, transforma o direito internacional no 

único instrumento que pode proporcionar a proteção à vida. Portanto, a globalização - o avanço dos 

meios de comunicação, de transporte, de produção - trouxe consigo alterações estruturais, problemas 

globais, e a necessidade de um novo modelo social. As Constituições locais, a partir de problemas 

globais, passaram a não demonstrar mais eficiência na resolução das novas contingências. A ideia de 

uma interface Constitucional visa reconhecer os direitos de todos os viventes do planeta, sem buscar a 

perda da soberania de cada estado, mas um consenso comunitário, como um direito internacional dos 

povos, com a recuperação do meio ambiente, com a sistematização de regras sanitárias, e com a 

proteção dos direitos humanos, com enfase no direito à vida.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo de novas formas de constitucionalismo, com ideias de bem-viver, do respeito à cosmovisão 

dos povos relacionadas a cada região, e de um direito internacional que atenda as demandas locais e 

globais, se tornam cada vez mais uma necessidade de sobrevivência, e de garantia dos direitos 

humanos. Busca-se, por isso, uma nova concepção de cooperação mundial entre os Estados, Governos, 

e povos, para assegurar direitos inerentes a qualquer ser humano, a qualquer ser vivo, e a natureza em 

geral   

 

REFERÊNCIAS: 

SVAMPA, Maristela. Reflexiones para um mundo post-coronavirus. La Fiebre: Pensamentos 

Contemporâneos em tempos de pandemias. Buenos Aires, 2020, pag. 17-37, 6 abril, 2020, p. 18-19. 

CLAVERO, Bartolomé. Derecho Global: Por uma Historia verossímil de los derechos humanos.Madrid: 

Editora Trotta, 2014, p. 129-130. 

SCHAWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016, p.14. 

Análises genéticas indicam morcegos como provável origem do ovo coronavírus. In pesquisa FAPESP < 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/02/06/analises-geneticas-indicam-morcegos-como-provavel-

origem-do-novo-coronavirus/> Disponível em 13 abril 2020.  

BADIOU, Alain. Sobre la situación epidémica. Sopa de Wuhan: Pensamento Contemporaneo em tempos 

de pandemias. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE ABSORÇÃO DE 

CONHECIMENTO EXTERNO, TRANSCENDENDO AS 

ESTRATÉGIAS TRADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Igor Bosa  

COAUTORES: Barbara Gauza Ribas; Cassiana Maris Lima Cruz 

ORIENTADOR: Cassiana Maris Lima Cruz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A Capacidade Absortiva (ACAP) é fundamental para as capacidades inovadoras das empresas (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). De acordo com Ammirato et al. (2018) as organizações que desejam aumentar sua 

ACAP devem concentrar-se na interface de comunicação entre a empresa e ambiente externo. Todavia, 

o surgimento das tecnologias da web 2.0 e das mídias sociais transformou a forma como as pessoas, 

comunidades e/ou organizações se comunicam bem como os negócios são conduzidos. Diante do 

exposto, a ACAP (COHEN; LEVINTHAL, 1989; COHEN; LEVINTHAL, 1990) constitui-se como uma 

importante lente teórica, por meio da qual é possível analisar o fenômeno empírico do uso da mídia 

social por organizações (SCHLAGWEIN; HU, 2017). Dessa forma, o objetivo deste estudo consiste em 

apresentar uma revisão sistemática de literatura sobre mídias sociais como ferramentas de capacidade 

de absorção, indo além das estratégias tradicionais de comunicação em organizações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para contemplar o objetivo deste estudo foi realizada uma revisão sistemática de literatura, no intuito 

de monitorar os avanços da pesquisa na área de estratégia, especificamente ao tema ACAP em 

comunicação e mídias sociais. Sendo assim, a revisão proposta consiste em uma pesquisa planejada e 

estruturada em publicações acadêmicas. A metodologia utilizada para a revisão da literatura foi 
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composta por duas etapas principais, sendo elas: (I) seleção dos artigos; e (II) análise dos artigos 

selecionados. 

A seleção dos artigos foi realizada através da busca de artigos relacionados ao tema. Para tanto foram 

utilizadas três bases de dados internacionais, sendo elas: (I) Scopus; (II) Web of Science; e (II) Science 

Direct, visto que estas são amplamente utilizadas em pesquisas na área de gestão e negócios. Para a 

busca dos artigos foram utilizadas as palavras-chave “absorptive capacity" AND "communication”; 

“absorptive capacity” AND “communication channels”; “absorptive capacity” AND “social media”; 

“absorptive capacity” AND “web 2.0”. A pesquisa ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2019. 

A primeira busca resultou numa amostra geral de 5.795 documentos.  

Após esta etapa, foram adotados três filtros, sendo o primeiro a segmentação por artigos e área de 

gestão, negócios e contabilidade; ciências sociais; economia, ciências da decisão; ciências da 

computação, considerando trabalhos publicados nos últimos 10 anos (2009 a 2019) com o propósito de 

identificar tendências de estudos recentes; e a exclusão de artigos duplicados. O segundo filtro foi 

aplicado a partir da leitura de títulos e resumos para a seleção e exclusão dos artigos que não continham 

estudos empíricos na área de ACAP, comunicação e mídias sociais. E por fim, o terceiro filtro consistiu 

em realizar a leitura completa dos artigos.  

Após a aplicação dos referidos filtros, chegou-se a um total de 12 artigos avaliados como sendo 

relevantes para a realização deste estudo. Para a análise, estruturou-se a sistematização dos dados a 

partir da identificação das publicações (periódico, ano de publicação e qualis internacionais de A1 a B2), 

autor, objetivo, abordagem teórica, método utilizado e resultados. Os resultados obtidos são 

apresentados no quadro em anexo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da revisão sistemática de literatura, foi possível identificar a importância das mídias sociais 

enquanto ferramentas de absorção de conhecimento externo, constituindo um avanço nas estratégias 

de comunicação por parte das organizações. Ainda, foi possível constatar que o tema mídia social 

consiste um campo de pesquisa emergente e em expansão, dessa forma, apresentando um número 

limitado de publicações cientificas. 

 

REFERÊNCIAS: 

AMMIRATO, S. et al. A methodology to support the adoption of IoT innovation and its application to the 

Italian bank branch security context. European Journal of Innovation Management, v. 22, n. 1, p. 146-

174, 2018. 

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. 

Administrative Science Quarterly, v. 35, n. 1, p. 128-152, 1990. 

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Innovation and Learning: The Two Faces of R & D. The Economic 

Journal, v. 99, p. 569-596, 1989. 

SCHLAGWEIN, D.; HU, M. How and why organisations use social media: five use types and their relation 

to absorptive capacity. Journal of Information Technology, v. 32, n. 2, p. 194-209, 2017. 
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ANEXOS 

A
C

A
P

 

Pressões institucionais são um antecedente importante da capacidade de 
absorção, sendo uma medida importante da capacidade de aprendizado 
organizacional. Elas não têm efeito direto na assimilação das mídias sociais, mas 
impactam na capacidade de absorção, que influencia na assimilação. 

Bharati, Zhang e 
Chaudhury (2013) 

A capacidade de absorção e a comunicação afetam diretamente a facilidade de 
uso percebida e a intenção de usar sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). 

Mayeh, Ramayah 
e Mishra (2016) 

A ACAP é muito importante para criar uma cultura de aprendizado organizacional 
nas formas de incentivar o trabalho em equipe, a criatividade e a inovação, fazer 
as coisas de novas maneiras, abordar o trabalho individualmente e melhorar a 
comunicação entre os departamentos. 

Raisal, Tarofder e 
Silva (2018) 

W
e

b
 2

.0
/ 

M
íd

ia
s 

So
ci

ai
s 

Tecnologias Web 2.0, quando devidamente implantadas, permitem que as 
empresas aumentem sua produtividade de maneira econômica e, finalmente, sua 
vantagem competitiva. 

Andriole (2010) 

Empresas adotam mídias sociais como forma de gerenciar relacionamentos entre 
organizações parceiras. 

Bharati, Zhang e 
Chaudhury (2013) 

As mídias sociais são ferramentas de abrangência de limites que podem ser usadas 
para criar e aumentar a capacidade de absorção das empresas. 

Ooms, Bell e Kok 
(2015) 

Mídia social/Web 2.0 auxilia na construção de recursos e compartilhamento de 
conhecimento para tomada de decisão para parceiros internos e externos durante 
o design de produtos. 

Irani et al. (2017) 

Cinco tipos diferentes de uso de mídia social que suportam diferentes propósitos 
organizacionais (transmissão, diálogo, colaboração, gerenciamento de 
conhecimento e sociabilidade). 

Schlagwein e Hu 
(2017) 

A adoção das mídias sociais ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento, 
por isso empresas demonstram uma falta de consciência dos potenciais das mídias 
sociais como um meio de aquisição de conhecimento externo e disseminação 
interna. 

Ammirato et al. 
(2018) 

A mídia social é uma facilitadora e condutora de inovação, com perspectivas 
comportamentais e baseadas em recursos, sendo a lente teórica mais popular 
usada pelos pesquisadores. 

Bhimani, Mention 
e Barlatier (2019) 

Mídias sociais são frequentemente adotadas pelas organizações com a finalidade 
de otimizar a comunicação interna, facilitar a colaboração, melhorar a interação 
do grupo e permitir o compartilhamento de conhecimento entre as equipes. 

Veeravalli e 
Vijayalakshmi 

(2019) 
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Características da comunicação interfuncional, incluindo frequência, qualidade e 
informalidade, têm impactos diretos na ACAP e, por isso, é um componente 
essencial para as equipes de desenvolvimento de novos produtos NPD para 
gerenciar efetivamente o conhecimento recebido de fontes externas. 

Darawong (2015) 

Comunicação colaborativa, aprendizado organizacional e capacidade de absorção 
são variáveis de ligação e possuem alta dependência. 

Bamel, Dhir e 
Sushil (2019) 

Ao fomentar a comunicação e conectar pessoas e empresas, mídias sociais 
representam um veículo para desenvolver insights de clientes, acessar 
conhecimento, co-criar ideias e conceitos com usuários e apoiar novos 
lançamentos de produtos. 

Bhimani, Mention 
e Barlatier (2019) 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O IMPACTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOBRE O 

COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL DOS ALUNOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Igor Bosa  

COAUTORES: Barbara Gauza Ribas; Cassiana Maris Lima Cruz; André da Silva Pereira; Janine Fleith de 
Medeiros 

ORIENTADOR: Cassiana Maris Lima Cruz 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O Crescimento da população, o desenvolvimento da economia, a rápida urbanização e o aumento dos 

padrões de vida aceleraram significativamente a geração de resíduos sólidos, de forma que estes 

tornaram-se uma questão ambiental global (MENG et al., 2019). Tal advento tornou o gerenciamento 

de resíduos sólidos um dos problemas mais desafiadores no contexto mundial (AL-KHATIB et al., 2010). 

Todavia, embora seja de conhecimento que a reciclagem beneficia o meio ambiente minimizando o 

desperdício e conservando os recursos naturais, devendo ser amplamente promovida (CHAN; BISHOP, 

2013), a adesão da população a sistemas de descarte adequados é, muitas vezes, baixa (LATIF; OMAR, 

2012). Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar o impacto das ações de 

comunicação sobre o comportamento pró-ambiental em alunos de uma instituição de ensino superior. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para atender ao objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica no intuito de explorar, os 

antecedentes do comportamento de reciclagem. A partir da revisão de literatura foram formuladas 

hipóteses que posteriormente foram testadas no intuito de validá-las ou refutá-las, assim possibilitando 

a compreensão do efeito das diferentes ações de comunicação adotadas pela instituição de ensino 

superior (IES) estudada sobre o comportamento pró-ambiental de seus discentes, buscando otimizar o 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

2
7

 

efeito das ações de comunicação pró-ambiental da mesma. Para tanto, foram elaboradas questões 

voltadas ao levantamento de informações demográficas, mapeamento do conhecimento referente ao 

descarte de resíduos e efetividade das ações de comunicação realizadas pela instituição, as quais foram 

agrupadas de acordo com os níveis do modelo AIDA, avaliando-se assim o impacto de ações de 

comunicação voltadas à: (i) conscientização (AC); (ii) despertar interesse (DI); (iii) despertar desejo (DD) 

e (iv) realização da ação (RA). Este questionário foi aplicado à uma amostra composta por 200 alunos 

de uma IES situada na região norte do Rio Grande do Sul. A análise dos dados coletados foi realizada 

por meio de modelagem de equações estruturais (SEM), de forma a compreender o efeitos das ações 

de comunicação sobre o conhecimento referente à correta separação e descarte de resíduos, sendo tal 

efeito mediado pela percepção apresentada pelos entrevistados sobre as referidas ações, bem como 

por variáveis demográficas. 

Os resultados da SEM indicam que as ações de comunicação adotadas apresentam impacto sobre o 

comportamento pró-ambiental dos indivíduos, visto que todas apresentam coeficientes β significativos 

(valor-p inferior a 0,05), sendo AC (β=1,168) as ações de maior impacto, seguidas por DD (β=1,083), RA 

(β=0,951) e DI (β=0,190). De modo geral, observa-se que as ações de comunicação adotadas pela IES 

devem buscar direcionar-se ao desenvolvimento de atitudes positivas em relação a questões 

ambientais. Posteriormente, devem ser adotadas ações voltadas a informar as formas como os 

materiais devem ser descartados, visto que estas não serão efetivas sem a realização de ações voltadas 

a mudança da perspectiva em relação a questões ambientais dos alunos da instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A realização desta pesquisa possibilitou uma melhor compreensão do impacto das ferramenta de 

comunicação da instituição sobre o comportamento pró-ambiental dos alunos, proporcionando o 

entendimento do efeito de ações de comunicação desenvolvidas conforme o modelo AIDA sobre o 

comportamento de correta separação e descarte de resíduos. Evidenciou-se, a partir deste estudo que 

as ações de comunicação são capazes de incentivar os indivíduos a executarem determinados 

comportamentos. 
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Construto Latente  Coeficientes  Valor-p 

CMC     

AC  1,168  0,000 

ADI  0,951  0,000 

ADD  1,083  0,000 

ACS  0,190  0,002 

P     

CMC  0,260  0,020 

SE  2,201  0,008 

C     

CMC  0,858  0,000 

P  2,352  0,000 

SE  1,168  0,000 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR FRENTE À 

PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jovana De Cezaro  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Nadya Regina Gusella Tonial 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 poderá ser conhecido como o ano do medo. A sociedade foi surpreendida com o 

surgimento do novo Coronavírus. Vírus que espalhou-se pelo mundo, capaz de fazer vítimas fatais em 

nações ricas ou pobres e desestabilizar as proteções sanitárias e a estrutura econômica mundial. Um 

vírus globalizado espalhando, morte, medo e insegurança. Justifica-se a relevância da pesquisa em face 

da vulnerabilidade do consumidor face a publicidade de medicamentos, em tempos de pandemia do 

Covid-19. Objetiva-se debater se a legislação existente é suficiente a fim de evitar práticas enganosas e 

abusivas. Em momento de pandemia, o medo e a incerteza tomam conta da sociedade e dão espaço 

para o surgimento de publicidade enganosa e abusiva de medicamentos, que mesmo sem ter 

comprovação científica, prometem a cura, e em função desta falta de comprovação, podem colocar em 

risco a vida dos consumidores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A sociedade contemporânea, denominada sociedade de consumo, é marcada pelo consumo em massa, 

em que tudo gira em torno do dinheiro, do lucro e da acumulação. Ainda que em momentos de crise, a 

população encontra-se dividida entre manter a economia ou salvar vidas.  
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Em períodos de isolamento social, a população, consequentemente, deixa de consumir, o que vem 

impactando gravemente a economia mundial e provocando um desaquecimento econômico sem 

precedentes em todos os setores, ocasionando milhares de desempregados. Para que o consumo 

cresça, utiliza-se da publicidade, que faz o papel de impulsionar as vendas e divulgar novos produtos 

(MARQUES, 2005, p. 800). 

O consumidor, parte vulnerável nas relações de consumo, tem proteção de seus direitos respaldada 

pelo artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal brasileira (CF), visto constituir um direito 

fundamental (BRASIL, 1998). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a finalidade de 

proteger um grupo específico de indivíduos, quais sejam os consumidores, aborda em seu artigo 6º e 

incisos, um rol exemplificativo de direitos básicos do consumidor (BRASIL, 1990).  

Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, tendo em vista que, na atual sociedade de informação, os consumidores, principais agentes da 

vida econômica, são diariamente bombardeados com anúncios publicitários e por buzz marketing, que 

estimulam desejos de comprar (MIRAGEM, 2013, p. 251).   

Como acompanhado diariamente no noticiário, vê-se a publicidade escancarada de medicamentos, que 

aumentou significativamente em tempos de pandemia. Também, a comercialização de medicamentos 

sem eficácia comprovada cresceu, o que leva a conclusão de que os indivíduos estão consumindo 

medicamentos por conta própria, colocando-se em perigo quanto aos efeitos colaterais e acreditando 

em uma possível cura disseminada por líderes de diversos países, mas não comprovada pela ciência. 

Os medicamentos têm papel importante na vida das pessoas, visto que são produtos elaborados com a 

finalidade de diagnosticar, prevenir e curar doenças. Quando vê-se o presidente do Brasil, afirmar, 

publicamente, que o uso de medicamentos como a cloroquina pode ser eficaz no tratamento do 

Coronavírus, a população tem buscado esses medicamentos como forma preventiva ou até como 

tratamentos contra a Covid-19. 

Mas, tais medicamentos, podem trazer inúmeros efeitos colaterais e graves danos à saúde se usados 

indevidamente e sem a prescrição de um profissional da área. A população, em virtude dessas 

propagandas e tomados pelo medo, buscam esses medicamentos por acreditar que os mesmos podem 

ser eficazes no tratamento da doença. O uso indiscriminado desses medicamentos, sem eficácia 

comprovada cientificamente, pode trazer sérios danos à saúde, se utilizados sem a orientação médica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, com o objetivo de proteger o consumidor em meio a pandemia, editou-se novas regras. 

Também, necessário um reforço de proteção dos órgãos que compõem o sistema nacional de defesa 

do consumidor, visando fiscalizar a prática de publicidade enganosa e abusiva de medicamentos. O 

Brasil possui legislação suficiente para evitar tais práticas, mas o que precisa ser efetivada é a 

fiscalização. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE COMO MEIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jovana De Cezaro  

COAUTORES: - 

ORIENTADOR: Rogerio da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A sociedade de consumo é composta por seres distintos, que possuem incontáveis diferenças. É 

intrínseco ao ser humano a natureza de inconformar-se com situações que lhes sejam desfavoráveis e 

buscar o Poder Judiciário, para que conceda soluções. Com a pandemia houve o aumento nos conflitos 

de consumo tendo em vista a alta oferta de produtos virtuais, fraudes, impossibilidade da realização de 

serviços antes contratados, entre outros fatores. Ainda, a falta de pessoalidade nessas relações faz com 

que as situações não sejam resolvidas por via administrativa. 

Justifica-se a relevância da pesquisa em face da necessidade de ser solidário com os clientes vizando 

harmonizar as relações de consumo e facilitar o acesso aos direitos do consumidor, buscando diminuir 

a judicialização como forma de solução de conflitos. Objetiva-se analisar se o princípio da solidariedade 

pode ser utilizado como forma de harmonização das relações de consumo e de resolução dos conflitos, 

evitando a judicialização. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com o surgimento da pandemia do Novo Coronavírus, a sociedade vem enfrentando inúmeras 

mudanças, em especial na área consumerista, em que as relações de consumo sofreram alterações 

excepcionais. Em situações como está que estamos vivenciando atualmente, nenhum lado da relação 

de consumo quer assumir prejuízos com a paralisação dos serviços, imposta por razões sanitárias.  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

3
4

 

Nota-se um aumento dos conflitos na sociedade de consumo com o aumento de ofertas virtuais, de 

fraudes, pelo não cumprimento das ofertas e expectativas, com a dificuldade de manter-se vinculado a 

um contrato anteriormente contratado, entre outros. Sendo assim, uma grande incerteza toma conta 

dos contratantes. Com a dificuldade de obter uma solução amigável entre fornecedores e 

consumidores, os conflitos acabam desaguando no Poder Judiciário, que já se encontra lento tendo em 

vista o grande número de conflitos, não correspondendo ao anseio da sociedade.  

Vive-se em uma sociedade da pressa e busca-se ferramentas para que os litígios sejam resolvidos 

rapidamente. Como ferramenta de combate a crise do judiciário, um dos caminhos é o princípio 

constitucional da solidariedade, que ganha destaque no Brasil com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e tem como norte a dignidade da pessoa humana.  

Observa-se a retomada e a valorização do princípio da solidariedade, considerado um direito de terceira 

dimensão, principalmente após a Pandemia global da Covid-19. Com isso, existe a necessidade de 

diálogo, entre o consumidor e o fornecedor a fim da resolução de conflitos, sem que seja necessário 

acionar o Poder Judiciário. 

Posto isto, se a maioria dos “litígios surge a partir da intolerância e da incapacidade que os homens tem 

de se colocarem no lugar do próximo, a solidariedade pode ser vista como um instrumento de mudança 

dessa realidade e, consequentemente, de melhora da crise judiciária” (WERLE; WRASSE, 2016).  

Deve-se utilizar do princípio constitucional da solidariedade, enquanto perspectiva para a solução de 

conflitos nas relações de consumo, sem sequer acionar o Poder Judiciário, que já este se encontra 

sobrecarregado. Conforme Silva e Reis, o “consumidor-cidadão ainda não despertou para a importância 

de organizar-se a partir de entidades não governamentais que possam defender seus direitos e educá-

los para o consumo”, fazendo com que nem todas os conflitos tornem-se processos judiciais, a fim de 

não agravar a crise judiciária (2017, p. 01).  

Assim, “conclui-se que as intersecções público-privado são alternativas essenciais para ações que visam 

à proteção dos mercados e à harmonização das relações, o que está previsto no Código de Defesa do 

Consumidor, por meio da vinculação ao princípio da solidariedade” (SILVA, REIS, 2017, p. 11). Portanto, 

se o meio social é mais solidário, haverá uma redução do nível de conflitualidade. Assim sendo, é 

inegável que todos os órgãos de defesa do consumidor façam esforços visando a harmonização das 

relações de consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ainda que em lados opostos, tanto fornecedor quanto consumidor estão igualmente expostos a 

pandemia, o que afirma a necessidade do princípio da solidariedade em nortear as relações, 

estabelecendo harmonia nas negociações. Portanto, a utilização do princípio da solidariedade entre 

fornecedor e consumidor contribui para a harmonização das relações de consumo e facilita a solução 

dos conflitos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  X ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS PESQUISAS 

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS DE ORDEM EMPÍRICA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Juliana da Fonseca Capssa Lima Sausen.  

COAUTORES: Daniel Knebel Baggio, Taísa Schefer Roveda, Maria Margarete Baccin Brizolla. 

ORIENTADOR: Daniel Knebel Baggio. 

UNIVERSIDADE: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ/RS. 

 

INTRODUÇÃO: 

A pandemia da Covid-19 tem impactado na saúde física e emocional das pessoas e nas suas rotinas, no 

desenvolvimento socioeconômico das diversas escalas territoriais ao redor do mundo, e nas dinâmicas 

de mercado, organizacionais e setoriais (YAZBEK; RAICHELIS; SANT´ANA, 2020). No ensino superior, a 

pandemia tem apresentado impactos diversos, entre eles, no que se refere à operacionalização e 

aplicabilidade e, em consequência, à produtividade das pesquisas acadêmico-científicas (VICK, 2020). 

Neste caso, as pesquisas empíricas, ou de campo, têm sido bastante impactadas por este contexto, uma 

vez que a priori o pesquisador deve estar concretamente inserido na realidade contextual de seu objeto 

de estudo (VERGARA, 2017). Com base em tais aspectos, este trabalho tem como objetivo identificar, 

analisar e apresentar quais os principais impactos da pandemia da Covid-19 nas pesquisas acadêmico-

científicas que utilizam o empirismo enquanto metodologia de estudo empregada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo é de natureza social e aplicada (GIL, 2019). Classifica-se, ainda, como pesquisa qualitativa, pois 

busca aprofundar-se no mundo dos significados (VERGARA, 2017). Referente aos objetivos, é uma 

pesquisa descritiva, pois propõe descrever características do fenômeno estudado, estabelecendo 

relações entre variáveis e a natureza destas relações (GIL, 2019), utilizando como instrumento pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos sobre a temática abordada. 
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Se, por um lado, os impactos da pandemia incentivam pesquisas nas mais diversas áreas, com o intuito 

de melhor compreender os efeitos da pandemia e de melhor conter e enfrentar tais efeitos (GRISOTTI, 

2020), por outro lado, tais impactos interferem negativamente nas dinâmicas investigativas das 

pesquisas empíricas no cenário da educação superior. 

A pesquisa empírica corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos 

que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência (VERGARA, 2017). Sua 

valorização se dá mediante a possibilidade de oferecer maior concretude às argumentações, uma vez 

que os dados coletados possibilitam a aproximação prática. Refere-se, ainda, à coleta de dados a partir 

de fontes diretas que conhecem, vivenciaram ou têm conhecimento sobre o tema, fato ou situação 

investigados, conduzindo a mudanças efetivas e contribuindo para enriquecer e transformar a prática 

do conhecimento (VERGARA, 2017). 

Desta forma, com base nas orientações de distanciamento social estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde enquanto medida preventiva da pandemia da COVID-19, a pesquisa empírica acaba 

passando por limitações e por intercorrências frente ao fato de que o pesquisador, utilizando-se deste 

tipo de pesquisa, precisa estar concretamente inserido e envolvido com a realidade contextual de seu 

objeto de estudo (VERGARA, 2017).  

Tais limitações estendem-se aos instrumentos de coleta e de análise de dados que, na pesquisa 

empírica, pode compreender desde a observação direta, que consiste em examinar, a partir de certa 

proximidade analítica, fatos ou fenômenos (GIL, 2019), até a aplicação de entrevistas, com destaque 

para o método da análise de discurso, que demanda do envolvimento direto do pesquisador com seu 

respondente, devido à relevância da captação e interpretação de subjetividades tanto explícitas, quanto 

implícitas por parte do pesquisador no que se refere ao respondente (VERGARA, 2017).  

Soma-se a isto, a relevância do profundo envolvimento do pesquisador na pesquisa experimental. Tal 

pesquisa, enquanto um dos recursos metodológicos da pesquisa empírica, consiste em determinar um 

objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto (VERGARA, 2017), entre outros métodos e 

técnicas de coleta e análise dos dados de pesquisa que também demandam da imersão do pesquisador 

nos contextos interno e externo de seu objeto de estudo.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que os impactos da pandemia interferem negativamente nas pesquisas 

acadêmico-empíricas, na medida em que o distanciamento social, como medida de segurança face à 

pandemia, é um fator limitador da coleta de dados e das aplicabilidades práticas, comprometendo as 

dinâmicas de atuação acadêmica e científica e, consequentemente, o alcance do desenvolvimento e da 

sustentabilidade do contexto do ensino superior, dos objetos de pesquisa e da sociedade. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

NOVAS TECNOLOGIAS, MEIO AMBIENTE E COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: LETÍCIA ABATI ZANOTTO  

COAUTORES: GIANNA BERTOLIN ROSSATO 

ORIENTADOR: DR. LUIZ ERNANI BONESSO DE ARAUJO 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Inesperadamente, o ano de 2020 é marcado pela paralização e/ou restrição da realização de atividades 

nos mais diversos setores. Em razão do surgimento na China (cidade de Wuhan) e posterior proliferação 

descontrolada do vírus SARS-ConV-2 conhecido como Coronavírus, consequência em grande parte da 

livre movimentação dos indivíduos sobre o globo sem as devidas precauções sanitárias, já que a doença 

não tinha um tratamento desenvolvido para a sua cura, o planeta encontra-se numa pandemia de 

COVID-19. Com as medidas de isolamento para a contenção do vírus, notou-se mudanças não somente 

no ritmo de transmissão, mas também no estado Meio Ambiente. Dessa forma, a pesquisa busca 

destacar algumas relações entre as novas tecnologias, o meio ambiente e a COVID-19.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo tem como temática a discussão sobre de que forma as novas tecnologias, o meio 

ambiente e a COVID-19 se relacionam nesse momento de pandemia e crise sanitária global. A fim de 

realizar a pesquisa, são utilizados o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento 

bibliográfico, servindo-se de livros, artigos, periódicos, legislações e dados. Em um primeiro momento 

é tratado brevemente sobre as novas tecnologias, fenômeno que estimulou profundas mudanças de 

grande escala na vida pessoal e profissional dos indivíduos. O desenvolvimento da Inteligência artificial, 

internet, veículos de transporte, entre outros, possibilitam a mobilidade urbana e a ultrapassagem de 

fronteiras, mas trazem consigo obstáculos quanto ao controle dessas tecnologias e afetação da 

soberania dos Estados. Em seguida, é trabalhado o meio ambiente, seu tratamento no Brasil e o conceito 

de dano ambiental. O Direito ao meio ambiente equilibrado é garantido pela Constituição de 1988 em 

seu art. 225. O conceito oficial do que seria o Meio ambiente está nos art. 3°, I da Lei n° 6.938/81 com 

“meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”(BRASIL, 1981), ele é comumente 
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classificado em: a) meio ambiente natural; b) meio ambiente cultural; c) meio ambiente artificial; d) 

meio ambiente do trabalho. Entendido como um direito transindividual difuso, que é caracterizado no 

CDC art. 81, I “interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato”(BRASIL, 1990). O Dano Ambiental, por sua vez, pode ser descrito como toda a 

degradação sofrida pelo meio em qualquer dos seus aspectos (natural, artificial e cultural) prejudicando 

a vida em qualquer das suas formas. As agressões sofridas pelo Meio Ambiente paulatinamente 

chegaram em um ponto onde se faz visível sua gravidade, especialmente na qualidade do ar. Assim 

sendo, por fim, é trabalhado a relação entre o isolamento e paralização causados pela COVID-19 e o 

melhoramento da qualidade do ar. De acordo com um estudo realizado em Harvard, a taxa de 

mortalidade da doença está ligada, entre outros fatores, à poluição do ar em razão da inflamação nos 

pulmões já causada pela poluição (HARVARD, 2020). Com as paralizações de atividade industrial houve 

a constatação da diminuição dos poluentes melhorando a qualidade do ar em diversas áreas do mundo 

pelo Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) e inclusive em medições realizadas em grandes 

centros no brasil, como São Paulo pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 

2020).      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, ao realizar o estudo das novas tecnologias, do meio ambiente e da COVID-19 percebe-se a 

correlação entre os elementos propostos tanto no sentido da melhora da poluição do ar em razão pausa 

nas atividades para a realização do isolamento, quanto da relação entre a taxa de mortalidade e a 

qualidade do ar constatadas em estudos realizados em vários locais do globo.      

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 25 ago. 2020.  

BRASIL. LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em:http://www.planalto.gov.br. Acesso 

em: 29 ago. 2020. 

CETESB. CETESB constata diminuição da poluição na Grande São Paulo durante a quarentena do 

coronavírus. 30 mar. 2020. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/blog/2020/03/30/cetesb-constata-

diminuicao-da-poluicao-na-grande-sao-paulo-durante-a-quarentena-do-coronavirus/. Acesso em: 28 

ago. 2020. 

HARVARD. A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United 

States. 2020. Disponível em: https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm. Acesso em 29 ago. 2020.  

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

4
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS DESAFIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR FACE AS 

PRÁTICAS ABUSIVAS DESENCADEADAS PELO COVID-19  

 

AUTOR PRINCIPAL: Leticia Spagnollo  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Liton Lianes Pilau Sobrinho 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho visa analisar a tutela do consumidor face a realidade do mercado de consumo que 

se desencadeou perante surgimento e expansão da doença COVID-19 no território nacional. Justifica-se 

a relevância da pesquisa tendo em vista o atual cenário social e econômico enfrentado pelo mundo 

todo, após o advento da pandemia. Objetiva-se compreender os desafios na proteção aos direitos dos 

consumidores aliados aos impactos ocasionados pela referida doença face o mercado e as relações de 

consumo, levando em consideração sua posição de vulnerabilidade. Para solucionar a problemática, 

analisam-se os dispositivos de proteção ao consumidor em vigência pela codificação consumerista, bem 

como os instrumentos de controles dessas práticas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O ano de 2020 restou marcado no mundo todo pela alarmante expansão de um novo vírus, 

cientificamente denominado COVID-19 e popularmente conhecido como coronavírus, que deu origem 

a uma pandemia global. O mundo se uniu para a combater o cenário catastrófico que se originou. Toda 

essa situação desencadeada pelo vírus 2019-nCoV não afetou apenas a saúde das pessoas, como 

também a saúde dos mercados, uma vez que impactou diretamente no cenário econômico nacional. As 

medidas restritivas de isolamento aliadas ao fato de permanecerem em funcionamento apenas os 

serviços considerados essenciais (farmácias e supermercados) geraram impactos instantâneos no 

mercado de consumo, fazendo com que a população, automaticamente, passasse a comprar e consumir 

mais produtos do gênero alimentício e de higiene e limpeza. O aumento da demanda, por sua vez, 
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incidiu fortemente sobre a elevação dos preços principalmente dos itens de higiene e limpeza mais 

procurados, como é o caso das máscaras – descartáveis ou não – e do álcool em gel . Isso porque, diante 

da alarmante situação vivenciada, as pessoas nem detinham-se mais em avaliar os preços, muito menos 

o tamanho dos produtos adquiridos, dando, assim, azo a muitos fornecedores aproveitarem-se da 

situação para ganhar dinheiro (ZANIN, 2020). A realidade apresentada demonstra a prática abusiva por 

parte de alguns fornecedores e comerciantes, os quais aproveitam-se do momento de crise, pânico e 

consternação, a fim de obter vantagens lucrativas abusivas face a escassez de oferta, com o aumento 

injustificado das mercadorias . Logo, o consumidor, assume com maior proporção, seu papel de 

vulnerabilidade diante da relação de consumo e, por ser presumidamente a parte mais fraca (técnica, 

jurídica e economicamente)  da relação de consumo e necessitar um tratamento de proteção 

diferenciado, a Constituição Federal instituiu a defesa do consumidor como um direito fundamental. Tal 

perspectiva consolidou-se com o advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que se constitui 

em um microssistema jurídico criado com o intuito de regulamentar as relações de consumo. Os 

consumidores brasileiros ainda contam com a Lei n° 12.529/11, popularmente conhecida como Lei do 

Antitruste , a qual tem por objetivo principal a defesa da concorrência, prezando pela prática justa de 

mercado e pela tutela dos direitos de consumo. A referida legislação ainda fiscaliza as práticas de 

formação de cartéis, visando minimizar a grande concentração de poder econômico. Todo esse 

procedimento, por sua vez, é realizado através do CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica), “o qual tem competência para fiscalizar e julgar tais práticas anticompetitivas” (DIAS; 

MEDEIROS; MASSARDI; GOMES, 2018). Entretanto, não apenas soluções jurídicas se fazem necessárias 

no atual momento. A existência de muita empatia e bom-senso entre todos revelam-se como 

mecanismos de extrema importância, tendo em vista que diariamente o número de infectados 

aumenta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como solução à problemática, verifica-se a acima das soluções jurídicas apresentadas, faz-se necessário 

e imprescindível que as pessoas se deem conta de que agir juntos, com um propósito coletivo e fraterno 

é a melhor saída para o enfrentamento da doença. Isso porque, a infecção é altamente contagiosa, não 

escolhe classe/condição social e desconhece limites e fronteiras.       

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

_______. Lei Federal n° 12.529 de 30 de novembro de 2011. Dispõe sobre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.  

DIAS, Laudenir Santos; GOMES, Jire Silva; MARASSATI, Daniel Carlos, MEDEIROS, Erick Felipe. Lei 

Antitruste: aspectos positivos e negativos da Lei 12.529/11. Quais os benefícios e maleficios da Lei de 

Defesa da Concorrência? Jan 2018.  
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ZANIN, Camila Andrade. Correio do Estado. Procura por máscaras, álcool e vitamina deixa farmácias sem 

estoques. 2020. Disponível em: [www.correiodoestado.com.br/cidades/procura-por-mascaras-alcool-

e-vitamina-deixa-farmacias-sem-estoques/368859]. Acesso em: 15.03.2020.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SMART CAMPUS: PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES EM 

RELAÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICA SMART 

 

AUTOR PRINCIPAL: Liane Dalla Gasperina  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

As práticas smart utilizam a tecnologia para beneficiar a população e o local onde estão inseridas. Assim, 

valorizam o local, facilitam serviços e ajudam a resolver problemas do cotidiano dos centros urbanos. 

Popularizando-se nas smart cities coligando muito dos setores de uma cidade, Llacuna et al. (2015) 

afirma que o conceito smart pode ser benéfico para qualquer cidade, independentemente do seu 

tamanho. Sendo assim, como os campi universitários possuem em menores dimensões muitas 

dificuldades vivenciadas nos grandes centros urbanos. 

Com abundante potencialidade de aplicação das práticas smart, os campi universitários podem ser 

vistos como laboratórios vivos, para que as práticas sejam implementadas, testadas, melhoradas e 

aplicadas em maiores escalas beneficiando assim maiores comunidades. O objetivo da presente 

pesquisa é analisar a percepção da população do Campus I da Universidade de Passo Fundo em relação 

a uma prática smart já implementada no local por meio de um questionário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O Campus I da Universidade de Passo Fundo foi o local escolhido para o desenvolvimento do estudo de 

caso e aplicação do questionário. Localizado na cidade de Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, o 

Campus I é composto por 26 edificações acadêmicas, além do UPF Parque, local onde se efetuam 

investimentos em pesquisa e inovação (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, 2018).   

 

Metodologia 
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A metodologia foi dividida em três etapas, conforme a Figura 01. 

 

 

Escolha da prática – resultado de um levantamento nos setores de serviços do Campus I, a prática smart 

selecionada foi o monitoramento eletrônico por câmeras de alta resolução.  

Aplicação do questionário – elaborado com linguagem clara e objetiva, o questionário foi aplicado de 

forma on-line via e-mail para que os usuários do campus respondessem. 

Avaliação dos resultados – após o termino do período disponível, todas as respostas do questionário 

foram contabilizadas e analisadas. 

Resultados e Discussões 

Obteve-se 334 respondentes no mês de novembro de 2019, com maior participação de estudantes 

(54,5%), acompanhada de funcionários (24,3%), professores (18,3%) e outros usuários (2,9%), esses se 

enquadram como ex-alunos e visitantes do Campus I. 

Foi questionado se os usuários perceberam a instalação das câmeras de alta definição (realizada em 

setembro/2019) e que todos os espaços podem ser observados. Chegou-se ao resultado de que 79,6% 

dos respondentes tem conhecimento e 20,4% não possuem conhecimento sobre o assunto apesar de 

toda a divulgação sobre as instalações. 

Sobre o conhecimento perante a central de monitoramento 24 horas e que o mesmo é realizado pelos 

vigilantes capacitados para o cargo, foi indagado aos usuários, (Figura 36) que em sua maioria (56,9%) 

tinham o conhecimento da existência, e sua minoria (43,1%) não sabiam que era monitorado 24 horas, 

pensavam ser apenas câmeras que quando houvesse necessidade as autoridades teriam acesso as 

gravações. 

Figura 01. Etapas da metodologia  
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Sobre a sensação de segurança, o maior número de usuários respondeu tendenciado a preferir a 

presença de mais vigilantes do que as câmeras e central de monitoramento, como pode ser observado 

nos percentuais da Figura 03.  

 

 

Dos 54,5% dos usuários que preferem o maior número de vigilantes circulando pelas ruas do Campus I, 

provavelmente, estão inseridos nesse percentual os 43,1% que não possuíam o conhecimento de que 

há o monitoramento 24 horas por profissionais capacitados para a função. E sobre os 45,5% que 

preferem a estratégia das câmeras de segurança do Campus I, certamente esses são usuários 

possuidores do conhecimento sobre o monitoramento. Dessa forma, pode-se perceber a dificuldade de 

adaptação e confiança na nova estratégia, concluindo que a tecnologia e as novas ações devam ser 

implantadas e divulgadas, porém o vigilante humano deve ser mantido circulando pelo Campus, este 

que ainda traz a segurança e a imposição que os usuários preferem. 

Figura 02. Percentuais de conhecimento sobre o monitoramento no Campus I 

Figura 03. Preferência dos usuários quanto a estratégia de segurança do campus 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As práticas smart podem proporcionar qualidade de vida e facilidade dos serviços em todos os meios, 

incluindo os campi universitários que necessitam de modernização. 

Dessa maneira, conclui-se que para que as necessidades sejam atendidas, as práticas smart devem ser 

percebidas, divulgadas e presenciadas para que os usuários se sintam seguros em utilizá-las.  

 

REFERÊNCIAS: 

LLACUNA, M. L. M; LLINÀS, J. C.; FRIGOLA, J. M. Lessons in urban monitoring taken from sustainable 
and livable cities to better address the Smart Cities initiative. Technological Forecasting e Social 
Change v. 90, p. 611–622, 2015. 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Comunicação. UPF em números: julho/dezembro 2016. Disponível 
em http://www.upf.br/comunicacao/area-imprensa/upf-em-numeros . Acesso em: 11 de nov. 2018.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A GESTÃO DA PROVA E O PRINCÍPIO DO NEMU TENETUR SE 

DETEGERE QUANTO À EXTRAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

MATERIAL GENÉTICO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luís Felipe Conterato da Silva.  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Luiz Fernando Pereira Neto 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tratar-se-á de um estudo sobre o princípio da não autoincriminação (nemu tenetur 

se detegere) e de seus reflexos na estrutura processual penal brasileira, e, em especial, uma análise 

conjunta sobre os preceitos da Lei 12.654/2012, a qual trata da identificação criminal. Far-se-á uma 

análise e confronto constitucional em relação às atribuições trazidas pela Lei 12.654/2012, que 

apresentou ao ordenamento jurídico brasileiro um novo procedimento de identificação criminal, o qual 

é motivo de inúmeras divergências doutrinárias acerca de sua (in)constitucionalidade, principalmente 

no que diz respeito à extração de material genético sem o consentimento do acusado, para a formação 

de banco de dados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Analisar o princípio da não autoincriminação (nemu tenetur se detegere) é, de certa forma, (re)visitar 

todo sistema jurídico processual penal e as dogmáticas históricas que dão sustentação a cada princípio 

e norma que gerem o sistema de produção probatória. Também é necessário averiguar os reflexos do 

referido princípio no tocante às provas produzidas na ceara do processo penal brasileiro de acordo com 

a Constituição Federal de 1988, bem como sob a ótica no exame deste princípio em conjunto com os 

preceitos da Lei 12.654/2012. Através de uma exposição histórica, doutrinária e jurisprudencial, busca-

se demonstrar a evolução do ordenamento jurídico acerca do princípio não autoincriminatório, 
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passando pelos sistemas processuais penais e suas características inquisitivas e acusatórias, espelhando 

o princípio com os novos comandos Constitucionais de 1988 e por fim, confrontando-o com as novas 

atribuições trazidas pela Lei 12.654/2012, referente à extração de material genético para formação de 

banco de dados a partir das hipóteses auferidas na Lei 12.037/2009. Esta nova maneira de identificação 

criminal é palco de inúmeras divergências doutrinárias acerca de sua (in)constitucionalidade, 

principalmente no tocante à extração de material genético sem o consentimento do 

acusado/investigado, para a formação de banco de dados, haja vista que trata-se de aparente 

inconstitucionalidade que violaria os princípios e direitos fundamentais do investigado/acusado. 

Questiona-se o princípio da verdade real em confronto com o direito à não autoincriminação do 

acusado, bem como de possível resquício do investigado/acusado voltando a ser um objeto do processo, 

e não um sujeito de direitos. Destaca-se, também, que a identificação criminal, compulsória ou não, 

poderá ser dada em duas fases distintas do processo penal: primeiramente na fase pré-processual, ou 

seja, durante a investigação policial, sem que haja ação penal em face do investigado; já a segunda fase 

se daria durante a fase executória da pena do apenado. Diante do celeuma instaurado com a 

promulgação desta lei e sua dúbia interpretação, há atualmente duas correntes acerca da problemática 

que surgiu diante da possibilidade da retirada compulsória do material genético sem o consentimento 

do autor do delito: a da constitucionalidade da extração compulsória e, é claro, dos que apontam a 

inconstitucionalidade dos dispositivos da lei retrocitada (e dos trâmites dela decorrentes).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A tecnologia da extração de material genético do indivíduo surgiu para facilitar a produção de provas 

ao processo, porém, com utilização de técnicas que não venham ferir a integridade física do indivíduo, 

em estrita observância aos princípios e garantias constitucionais. Conclui-se que a lei é inconstitucional, 

eis que padece de vício material, por confrontando normas e princípios constitucionais. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

“AO USAR O UNIFORME, ELE DESAPARECEU!”  AÇÕES DA 

GESTÃO DE PESSOAS FRENTE À INVISIBILIDADE 

ORGANIZACIONAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Maira Sgarbossa  

COAUTORES: Amanda Regina Leite 

ORIENTADOR: Anelise Rebelato Mozzato 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A invisibilidade é um tema que tem recebido atenção no meio acadêmico nos últimos 20 anos. Seu 

conceito no Brasil foi criado em meados do ano 2000, pelo Mestre e Doutor em Psicologia Social, 

Fernando Braga da Costa. Esse fenômeno versa sobre a maneira como os trabalhadores em certas 

funções laborais são percebidos e considerados por outros, inclusive como profissões/funções 

degradantes ou inferiorizadas; tais trabalhadores, na realização de suas atividades braçais e com o uso 

de seu uniforme se tornam invisíveis para a sociedade, recebendo tratamento por vezes humilhante. 

(COSTA, 2004; ALCADIPANI, 2012). Objetiva-se identificar se a gestão de pessoas (GP) da organização X 

trabalha no sentido de combater a invisibilidade organizacional e quais suas ações frente a essa questão. 

Justifica-se como relevante para a GP por atuar diretamente com o capital humano das organizações. 

Assim, conhecer e saber lidar com os fenômenos que atingem diretamente seus trabalhadores tem 

importância ímpar.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os gestores organizacionais precisam considerar a importância das pessoas e de uma administração 

diferenciada, que considere os trabalhadores não apenas como recursos humanos, mas como seres 

humanos, com necessidades singulares e em busca constante por qualidade de vida. Nessa lógica, as 

ações devem estar voltadas às “novas competências gerenciais” necessárias para lidar com a 
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perspectiva atual nas organizações de trabalho, relacionada à melhoria das condições de trabalho, à 

saúde física e psicológica dos trabalhadores, além da responsabilidade social. Logo, torna-se visível que 

o progressivo reconhecimento da importância da GP está diretamente relacionado com a crescente 

percepção da importância do ser humano para os resultados da organização (LIMONGI-FRANÇA, 2003; 

MELÉ, 2014; SAAD, 2018). Nesse sentido, não é aceitável o fenômeno da invisibilidade social no âmbito 

organizacional, que se refere a uma percepção distorcida e limitada das pessoas em relação à divisão 

social do trabalho, onde ela só é vista pela função que exerce ou representa, e ainda é desvalorizada 

(COSTA, 2004).  Na mesma perspectiva, Alcadipani (2012) complementa que neste meio prevalece uma 

cultura que considera um executivo melhor do que um trabalhador da limpeza ou segurança é como se 

o fato de ser executivo garantisse ao detentor do cargo uma posição privilegiada em termos de 

inteligência e respeito. A invisibilidade também está na desvalorização e no não reconhecimento dos 

trabalhadores, expondo-os a um ambiente de trabalho com sentimentos de anulação e não 

pertencimento, que vai além da divisão social do trabalho e se estende às relações sociais em diversas 

esferas do cotidiano e da vida humana (SOUZA, 2013; MARTINS et al., 2019). Frente a isso, estudos 

realizados por Lima, Gomes e Spaziani (2015) mostraram que 54% dos trabalhadores da limpeza de uma 

determinada organização recebem orientações de como se portar ou agir na empresa em que prestam 

serviço; apenas 13% indicou ser sempre notado pelos demais membros da empresa. Nessa lógica, ao 

serem questionados quanto ao fato de recebem cumprimentos dos demais trabalhadores que ocupam 

cargos gerenciais, apenas 10% mencionaram ser cumprimentados. Ainda relacionado a esta questão, 

40% dos entrevistados disseram que as pessoas fingem não vê-los ao estarem uniformizados. Também, 

54% dos trabalhadores informaram que ao estar na presença de chefes ou superiores portam-se da 

forma mais discreta possível. De forma semelhante, em relação ao sentimento de pertencimento, os 

dados da pesquisa demonstram que 43% dos trabalhadores às vezes sentem-se membros da instituição, 

enquanto 10% deles nunca.  Frente aos resultados das pesquisas realizadas até então, já sendo 

comprovada a existência da invisibilidade organizacional, esta pesquisa avançará no sentido de 

identificar quais são as práticas de GP que estão sendo aplicadas no meio laboral a fim de evitar ou 

minimizar a invisibilidade social no meio organizacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Visto que a pesquisa de campo está em fase inicial, ainda não é possível emitir conclusões, entretanto, 

tendo por base pesquisas já realizadas, pode-se destacar que qualquer prática que menospreze e 

invisibilize o trabalhador deve ser combatida, propiciando uma gestão mais humanizada, a qual também 

considere a qualidade de vida e a realização do capital humano da organização. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS FRENTE À PANDEMIA DO 

COVID-19: COMO ATINGIR O FLORESCIMENTO? 

 

AUTOR PRINCIPAL:  Maira Sgarbossa  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Anelise Rebelato Mozzato 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Os sistemas e práticas de gestão de pessoas (GP) influenciam o ambiente e o clima organizacional, bem 

como a opinião dos trabalhadores em relação ao emprego, demandas e recursos, que por fim, refletem 

no engajamento e propiciam o florescimento deles (BAKKER, 2017). O florescimento advindo da 

Psicologia positiva trabalha com as virtudes dos indivíduos para atingir estado de bem-estar e pleno 

desenvolvimento (MENDONÇA et al., 2014). Com o advento da COVID-19, que avançou em diferentes 

culturas e nacionalidades, necessidades de contenção e isolamento das pessoas foram impostas, 

alterando processos (CARNEVALE; HATAK, 2020). Este estudo se justificativa pela necessidade das 

organizações repensarem as práticas de GP, buscando proporcionar e manter o bem-estar de seus 

trabalhadores. Objetiva-se compreender como a GP pode fazer frente aos desafios impostos pelo 

contexto pandêmico e proporcionar o bem estar de seus trabalhadores, ensejando o florescimento no 

ambiente laboral.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Muitas são as incertezas que as organizações enfrentam à medida que navegam nos “grandes desafios” 

da atualidade, ou problemas altamente significativos que normalmente não se limitam às fronteiras 

nacionais, econômicas ou sociais (EISENHARDT; GRAEBNER; SONENSHEIN, 2016). Contudo, diversos são 

os desafios envolvendo questões complexas, como mudanças climáticas, graves crises econômicas, e 

instabilidade política e, neste ano de 2020, uma pandemia. Com o surto da COVID-19, as organizações 

passaram a enfrentar grandes desafios de proporções incomparáveis, que as obrigam a mergulhar e 
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gerenciar situações sem precedentes, pois alteram sua força de trabalho de maneiras técnicas, físicas e 

sócio psicológicas. Em meio a COVID-19, as organizações esforçam-se para suavizar a interrupção dos 

negócios e garantir o bem-estar de seus trabalhadores (CARNEVALE; HATAK, 2020). Como referem os 

autores, neste ambiente particularmente desafiador para o gerenciamento humano, os gestores estão 

tendo que se aventurar rapidamente nas “incógnitas desconhecidas”, à medida que se esforçam para 

ajustar sua força de trabalho, para adaptar e lidar com as mudanças radicais que ocorrem no trabalho 

e no ambiente social. Por sua vez, o florescimento no trabalho de acordo com Seligman (2011) é 

amparado pela teoria do bem-estar, que enseja a emoção positiva, engajamento, sentido, 

relacionamentos positivos e realização. Pontua Mendonça et al. (2014) que ele ocorre quando os 

trabalhadores vivenciam um alto grau de otimismo, bom relacionamento interpessoal com colegas, 

competências profissionais e satisfação consigo mesmo e com a perspectiva profissional. Nesse sentido, 

aumentam os desafios da GP, uma vez que essa relação interpessoal é parcialmente rompida com o 

distanciamento físico, e as inseguranças do amanhã são evidentes (CARNEVALE; HATAK, 2020). O bem-

estar no ambiente de trabalho é necessariamente condição que se constrói na interação do indivíduo 

com o coletivo. Com a crise atual deflagrada pela pandemia, vários ofícios profissionais, conforme 

mencionam Ferreira e Falcão (2020), foram impactados intensamente, com desdobramentos no bem-

estar e consequentemente no florescimento dos trabalhadores. Logo, frente às crises e mudanças no 

desenho do trabalho, os profissionais da GP buscam estratégias (redesenho do trabalho) para evitar que 

o trabalho, remoto ou não, seja mais um fator de estresse. No caso do home office, necessariamente 

este deve manter as características positivas como autonomia, variedade e identidade das tarefas, 

suporte social, trocas de feedbacks construtivos e contexto de trabalho confortável e ergonomicamente 

adequado à realização do trabalho. Entende-se que assim há o estímulo ao florescimento dos 

trabalhadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Dado o atual contexto, ações voltadas à redefinição, aprimoramento e/ou reestruturação das políticas 

e práticas de GP nas  organizações contribuem, sobremaneira, para o bem-estar dos trabalhadores e, 

consequentemente, estimula o florescimento. Embora o contexto pandêmico apresente desafios frente 

à sobrevivência das organizações, a preservação do bem-estar dos trabalhadores se apresenta como 

humano, além de vantagem competitiva e desafio a ser vencido. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA À LUZ 

DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marcelo Gonçalves  

COAUTORES: Sem Co-Autor 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Márcio Renan Hamel. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Os programas de compliance são um meio de impedir a prática de atos ilícitos por, e através de, pessoas 

jurídicas. Instituído pela Lei Federal n. 12.846/2013, e posteriormente regulamentado pelo Decreto 

Federal n. 8.420/2015, os programas de integridade são um resposta do legislativo brasileiro, aos 

sucessivos escândalos de corrupção, que macularam o governo brasiliero, além de seguir a tendência 

internacional de melhor regulamentação dos mercados, almejando impedir que empresas consigam 

vantagens indevidas, através da corrupção.  

Todavia, embora a legislação brasileira considere muitos atos ilícitos à Administração Pública análogos 

a crime, a Lei Federal n. 12.846/2013 não preve responsabilização penal das pessoas jurídicas envolvidas 

em ilegalidade, apenas a responsabilidade civil e administrativa.  

Assim, através do método comparativo, será discutido se para a eficiência de um programa de 

integridade, é necessária a possibilidade de responsabilização penal de pessoa jurídica.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Lei Federal n. 12.846/2013, embora muitos afirmem de maneira contrária, não possui natureza penal. 

Isso porque, logo em sua ementa, é mencionado que a lei trata da responsabilidade cível e 

administrativa, de pessoas jurídicas que cometam ilícitos contra a Administração Pública. Essa confusão 

decorre do fato de que, muito dos ilícitos arrolados na legislação, amoldam-se a tipos penais. 
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A constatação leva à conclusão de que o Brasil optou, politicamente, por seguir a linha dos programas 

de integridade baseados em um paradigma ético, e não necessariamente na resposta penal (FORIGO, 

2017). Isso porque, no ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade penal de pessoa jurídica, ainda 

é muito conturbada, sendo restritas à hipóteses de crimes ambientais (artigo 225, §3º, da Constituição 

da República; artigo 3º, Lei Federal n. 9.605/1998). Porém, não há nenhum impeditivo da 

responsabilização penal de pessoas fisicas (BUSATO; REINALDET, 2015, p. 53) . 

Alguns autores, como Díez (2015, p. 30), referem que, os programas de compliance podem ser 

considerados um meio de aferir a culpabilidade penal da pessoa jurídica, através da criação de uma 

estrutura da garante, dentro da empresa. Contudo, essa posição possui respaldo doutrinário, mas não 

encontra amparo na legislação brasileira. 

Dessa forma, é possível perceber que, no direito brasileiro, as estruturas de compliance não estão 

vinculadas ao direito penal. Isso cria um vazio legislativo, que reduz a eficiência das leis vinculadas ao 

tema. Ainda, gera um risco alto às pessoas físicas vinculadas a empresa, haja vista que a elas, as sanções 

penais ainda podem ser aplicadas (FORIGO, 2017). 

Assim sendo, será necessário visualizar, na prática, se essa lacuna legal vai gerar uma ineficiência dos 

programas de integridade, ou vai estimular a não adesão às estrutras de compliance, a fim de elidir o 

risco de responsabilização penal das pessoas físicas envolvidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os programas de compliance não dependem da responsabilização penal da pessoa jurídica. Porém, essa 

impossibilidade deixa um vácuo de resposta aos ilícitos descobertos e denunciados através dos 

programas de integridade. 

Isso, também, gera uma insegurança jurídica muito grande às pessoas físicas vinculadas à empresa, 

porquanto em relação a elas, mantêm-se a possiblidade de punição criminal, enaquanto os entes ideais 

ficam restritos as sanções civis e administrativas. 

 

REFERÊNCIAS: 
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discussão de uma culpabilidade de pessoas jurídicas. In. Compliance e Direito Penal. São Paulo, Atlas, 

2015. 
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no controle à criminalidade econômica. In. Direito penal econômico administrativização do direito 

penal, criminal compliance e outros temas contemporâneos. Londrina, PR: Thoth, 2017. P. 17-44. 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. A responsabilidade penal da pessoa jurídica: teoria do crime para pessoas 

jurídicas. Tradução de Cristina Reindolff da Motta, Carolina de Freitas Paladino e Natália de Campos 

Grey. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

MICROTRANSAÇÕES E LOOT BOXES: AS NOVAS 

TECNOLOGIAS E SUA REPERCUSSÃO NA SOCIEDADE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mateus Francisco Marchiori Canali. 

CO-AUTOR: - 

ORIENTADOR: Prof. Rogério Silva. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria da diversão virtual apresentou crescimento exponencial na última década, tendo se tornado 

a mais lucrativa no setor do entretenimento, ultrapassando até mesmo cinema e música. A 

popularização dos aparelhos celulares aliada à já estabelecida comercialização de video-games e 

computadores trouxe à tona uma nova modalidade de transação comercial on-line: microtransações e 

suas mais variadas modalidades, incluindo as populares loot boxes, modalidade de comércio 

direcionada ao público infantil e ainda desprovida de legislação específica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O objetivo do trabalho é analisar a legalidade e o impacto social das novas tecnologias surgidas através 

da popularização dos jogos eletrônicos on-line, referentes à comercialização de produtos ocorrida 

dentro do jogo em si, atividade popularmente conhecida como microtransação. Utilizando-se de cartão 

de crédito, o usuário realiza a aquisição de itens cosméticos para customização do seu avatar on-line ou 

vantagens permanentes ou temporárias que facilitarão o seu percurso no jogo. Tais “mercados” 

apresentam-se de diversas formas, variando de jogo para jogo, podendo adquirir o formato desde 

vitrines virtuais até legítimos cassinos on-line, onde o jogador aposta pequenas quantias na expectativa 

de receber o melhor prêmio. Por mais inofensivo que pareça, as microtransações foram responsáveis 

pela movimentação de bilhões de dólares no ano de 2019, sendo a grande maioria do público envolvido 
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nessa espécie de comércio formado por crianças e adolescentes, os quais realizam transações 

comerciais desprovidas de qualquer fiscalização e legislação específica, haja vista os países, devido em 

parte à recenticidade do tema, não atualizado seus ordenamentos de maneira satisfatória. 

Especificamente no caso do ordenamento brasileiro, de maneira geral, os sistemas de microtransação 

se valem de recursos que contradizem os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente no que diz respeito à oferta e apresentação dos produtos, visto não 

apresentarem informações suficientes sobre o que está sendo adquirido, por vezes induzindo o usuário 

a erro; e, não raro, utilizarem-se de mecanismos que podem ser comparados a jogos de azar, proibídos 

no território nacional. Ademais, se faz necessária a análise dos impactos psicológicos causados pelo 

sistema no seu público alvo, ainda em desenvolvimento mental e sujeito a formação de vícios de 

personalidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de microtransações representa uma parcela significativa do arrecadamento da indústria do 

entretenimento digital, de forma que não será abandonado pelos grandes desenvolvedores de jogos 

on-line. Levando em consideração o público alvo ser formado principalmente por crianças e 

adolescentes, cabe ao legislativo analisar a questão e atualizar o ordenamento jurídico. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo       (    ) Relato de Experiência            ( X ) Relato de Caso 

 

TURISMO CERVEJEIRO EM SC: ANÁLISE DO IMPACTO 

CAUSADO PELO COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Morgana Secchi  

ORIENTADOR: Professora Drª. Ana Claudia Machado Padilha 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) - Programa de Pós-Graduação em Administração 
(PPGAdm). 

 

INTRODUÇÃO 

O turismo é analisado como uma alternativa capaz de introduzir melhoria na qualidade de vida da 

sociedade, contribuindo com a geração de emprego. Em face da dinâmica da oferta de produtos e 

serviços turísticos que são possíveis nesse setor, insere-se o turismo cervejeiro ou beer tourism. As 

cervejas artesanais seguem num fluxo constante de crescimento, em 2010 representavam 0,7% da 

produção nacional, e em 2019 já somam 1,2% (CERVBRASIL, 2019). Sendo assim, quando ocorre uma 

crise a nível mundial esse setor é um dos mais atingidos (GÖSSLING; SCOTT; HALL, 2020). Essa pandemia 

do Covid-19 é um dos mais impactantes eventos acontecidos do século XXI, quase 40% dos 1,3 milhão 

dos empreendimentos fecharam (UNWTO, 2020). Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é identificar o 

impacto causado pela pandemia do Covid-19 em uma cervejaria artesanal localizada em Santa Catarina. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa é um estudo de caso, exploratória-descritiva, de abordagem qualitativa, através da aplicação 

de um questionário integrado por 20 questões abertas. Além disso, devido a pandemia do Covid-19 os 

dados foram coletados de forma on-line via plataforma google meet no mês de junho de 2020 com o 

proprietário da cervejaria. Além disso, com o intuito de tomar conhecimento sobre a atualidade do tema 

pesquisado em publicações internacionais, elegeu-se as bases Web of Science e Scopus, também, 

utilizou-se, livros, revistas, sites e outras publicações relacionadas ao tema. Cabe ressaltar que, a 

pesquisa nas bases seguiu a orientação das seguintes palavras-chave: "tourism", "craft beer" e "Covid-
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19", chegando a um total de 17 publicações. Não somente isso, para a análise dos dados utilizou-se a 

técnica análise de conteúdo. 

Os resultados da pesquisa mostraram que, o impacto da pandemia o Covid-19 forçou o 

empreendimento a adotar novas práticas gestão, as quais incluem a revisão das metas financeiras, 

gestão e realocação de recursos humanos, quantidades de produção e compra de matéria-prima, 

prospecção de novos mercados consumidores e, especialmente, o planejamento de retomada com 

significativos cuidados sanitários. Adicionalmente, os dados revelaram uma certa resiliência, ou seja, 

apesar do cenário negativo, a cervejaria desenvolveu novos produtos e atendeu novos mercados que, 

sobremaneira, influenciou no faturamento e rentabilidade de suas atividades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, percebeu-se que, na cervejaria artesanal que foi realizada essa pesquisa, a pandemia do 

Covid-19 teve seu lado negativo e positivo. Além disso, apesar do setor do turismo ser diretamente 

afetado pela crise econômica e social, por ser uma atividade fortemente geradora de empregos, a 

cervejaria conseguiu olhar pro mercado e se adaptar rapidamente com novas soluções. 

 

REFERÊNCIAS: 

CERVBRASIL, A. B. I. C. O setor cervejeiro: um dos que mais empregam no Brasil, 2019. Disponível 

em:<http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/o-setor-cervejeiro-mais-emprega-no-brasil/>. Acesso 

em: 8 de ago. de 2020. 

GÖSSLING, S.; SCOTT, D.; HALL, C. M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of 

COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, v.3, n. 1, p. 1–20, 2020. 

UNWTO (United Nations World Tourism Organization). Covid-19: putting people first, Disponível em: < 

https://unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus>. Acesso em: 10 ago.2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo       ( X ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA DOCENTE EM MEIO A PANDEMIA 

DO COVID-19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Morgana Secchi  

ORIENTADOR: Professora Drª. Ana Claudia Machado Padilha 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) - Programa de Pós-Graduação em Administração 

(PPGAdm). 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de um relato sobre a experiência como docente, realizada através de uma 

disciplina curricular do curso de Mestrado em Administração. Esse estágio foi realizado na turma de 

Administração Estratégica II, com 24 discentes da graduação do VIII nível do curso de Administração da 

Universidade de Passo Fundo (UPF). Devido a pandemia do Covid-19, o mesmo foi realizado de forma 

online, via plataforma google meet. Sua duração foi de aproximadamente quatro meses, entre março e 

junho de 2020, com encontros semanais nas terças-feiras a noite, no horário de 19h20min até 

22h30min. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O primeiro encontro ocorreu de forma presencial, mas devido a uma pandemia chamada Coronavírus 

(Covid-19), foi determinado o fechamento de escolas, isolamento domiciliar, quarentena voluntária, 

distanciamento social e cancelamento ou adiamento de eventos, na tentativa de reduzir o risco de 

contágio e disseminação do vírus entre os alunos e o restante da população. Com o passar dos dias e 

com o aumento da circulação do vírus, foi recomendado as universidades/escolas a realizarem 

atividades de forma remota (online), por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (zoom, google 

meet, classroom) e as empresas a trabalharem em home office, foi um momento desafiador, uma vez 

que foi necessário a adaptação de todos. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

6
3

 

Durante a execução do estágio foram desenvolvidas diversas atividades: apresentação de trabalhos, 

debates, leituras, estudo de caso e palestras. Não somente isso, foi realizado II avaliações, ambas foram 

de grande aprendizado, sendo que, notou-se que os alunos se dedicaram. Na I avaliação foi realizado 

um sorteio das estratégias, onde cada dupla/trio realizou uma pesquisa sobre empresas que utilizavam 

da estratégia sorteada, relacionando-a com a situação do Covid-19. E na II avaliação os alunos, também 

em duplas/trios, apresentaram uma escola do Livro do Safari, escolhida por eles. 

No decorrer do estágio algumas dificuldades foram enfrentadas como: problema na internet (alguns 

alunos até sem acesso); concentração (notava-se que como estavam em casa, alguns não focavam na 

aula); câmera (alguns alunos não ligavam, mesmo que solicitado, falavam que não tinham instalado, 

dava erro, isso foi complicado, uma vez que não se sabe se o aluno estava mesmo assistindo a aula, ou 

apenas a acessou); pontualidade (alguns trabalhavam até mais tarde, uma vez que não precisava se 

descolar de forma presencial para a aula); microfone (alguns não ligavam, diziam que estava com 

problema, e por consequência, muitas vezes não participavam do debate). 

Além disso, destaca-se a importância da professora orientadora, que sempre esteve presente, o seu 

aporte teórico-prático, enfim, tudo isso foi fundamental nesse processo de aprendizagem. Ressalta-se, 

ainda, a importância dos conhecimentos acerca dos conteúdos do componente curricular, ligados à área 

da Administração para a formação do Administrador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, foi um semestre de grande aprendizado. De fato, essa experiência me possibilitou conhecer 

estratégias de ensino, compartilhar conhecimento com graduandos, bem como, refletir sobre a prática 

docente. Além disso, foi possível perceber como o professor precisa estar preparado para se adaptar às 

aulas com atividades inovadoras, em meio às situações adversas que podem ocorrer.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O QUE SE PRODUZIU EM DESAPRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS? UMA REVISÃO 

BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Nubia Aparecida Martins  

COAUTORES: Maira Sgarbossa 

ORIENTADOR: Anelise Rebelato Mozzato 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A desaprendizagem organizacional é entendida como o descarte intencional de rotinas e contribui para 

novos aprendizados de pessoas, grupos e da própria organização. Conforme Rodrigues e Bido (2019) o 

desaprendizado representa o meio pelo qual as organizações procuraram se adaptar às mudanças. 

Desse modo, pesquisando o tema junto às bases de dados, fica notória a carência de trabalhos 

científicos tanto teóricos, quanto empíricos sobre a desaprendizagem organizacional, como mencionam 

Holan e Phillips (2004), Akgün et al. (2007), Tsang e Zahra (2008) e Klammer e Gueldenberg (2019), entre 

outros. A identificação deste gap justifica a realização dessa pesquisa. Para tanto, tem-se por objetivo 

apresentar uma revisão bibliométrica da produção científica acerca da desaprendizagem organizacional 

no período de 2010 a 2020, circunscrevendo a produção nacional e internacional. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para atingir o objetivo proposto nesta pesquisa utilizou-se de um levantamento bibliométrico efetuado 

nas bases de dados Web of Science, Scopus, Scielo e Spell, circunscrevendo a produção científica 

nacional e internacional, num período de dez anos (2010 – 2020). Para tal pesquisa utilizou-se os 

seguintes descritores: “desaprendizagem organizacional”; “organizational unlearning”. Na 

operacionalização das análises, elaborou-se um formulário de identificação que foi preenchido para 
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cada base de dados, permitindo a organização de informações relativas à sua identificação e dos 

autores, ano da publicação, tipo de documentos, áreas de pesquisa, dentre outros. Tais resultados 

foram apresentados em gráficos, quadros e figuras e analisados na sequência. 

Quanto as bases de dados nacionais, na Spell não retornou registros de publicações científicas, já na 

Scielo retornou com 2 artigos;  nas bases internacionais retornaram 29 trabalhos acadêmicos indexados 

à Web of Science e 45 trabalhos à Scopus, totalizando 74 publicações. Desse total, 12 trabalhos 

repetiram-se em ambas as bases, sendo eliminados, resultando assim um conjunto de 62 trabalhos para 

as análises bibliométricas. Algumas das principais análises são apresentadas, começando com o fato de 

que no Brasil, até o presente momento (julho de 2020), o tema ainda carece de pesquisas. Por mais que 

no âmbito internacional o tema é mais pesquisado, o interesse se ampliou na academia a partir de 2017. 

Quase metade dos estudos são provenientes de pesquisadores concentrados nos países da China e 

Espanha, sendo os autores e instituições desses países os que mais contribuíram para com as pesquisas 

sobre o tema. Ainda, foi possível evidenciar duas redes de pesquisadores que mais contribuem com o 

tema em nível internacional, sendo uma rede liderada por Wang, X.Y. e a outra por Zhao, Y.X. 

Identificou-se também que o tema é estudado por diversas áreas do conhecimento, principalmente pelo 

campo das ciências sociais, os quais disseminam o conhecimento por meio da publicação de artigos em 

periódicos bem conceituados, sendo que o maior número de publicações se deu no Learning 

Organization com 15 artigos publicados, no Journal of Knowledge Management com 6 trabalhos, no 

Journal Of Financial Crime e no Journal Of Management Inquiry com 2 artigos publicados cada. Outro 

dado relevante evidencia que de 2010 a 2020 foram publicados 34 artigos empíricos, mas somente a 

partir do ano de 2017 com maior quantidade de pesquisas. Com relação aos artigos teóricos foram 18 

artigos publicados. E, relacionado às revisões de literatura foram 10 artigos publicados, ressaltando que 

foi no presente ano (2020) que sua publicação fora suplantada, quando comparado aos anos de 2010 a 

2019.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A capacidade de uma organização de reconhecer e avaliar informações relevantes pode ser impedida 

por processos, estruturas e conhecimentos desatualizados. Desse modo, esta pesquisa contribui no 

sentido de demonstrar a importância de mais pesquisas sobre desaprendizagem organizacional,  

apresentando  as lacunas da produção científica sobre o tema e reforçando a sua importância no 

contexto organizacional, sobretudo no Brasil e no atual cenário pandêmico. 

 

REFERÊNCIAS: 

AKGÜN, A. E.; BYRNE, J.C.; LYNN, G.S.; KESKIN, H. Organizational unlearning in beliefs and routines in 

organizations. Journal of Organizational Change Management, v. 20, n. 6, p. 794-812, 2007. 
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literature. Journal f Knowledge Management, v. 23, n. 5, p.  888-860, 2019 . 

RODRIGUES, H. G.; BIDO, D.S. Individual unlearning from the point of view of managers in merger and 

acquisition events in Brazil. Cuad.Adm.,  Cali ,  v. 35, n. 64, p. 3-19, 2019 .   

TSANG, E.W.K.; ZAHRA, S. Organizational unlearning. Human Relations, v. 6, n. 10, p. 1435-1462, 2008. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A INCLUSÃO DIGITAL COMO CONDIÇÃO PARA A EFETIVIDADE 

DO ACESSO À EDUCAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Patrícia da Luz Chiarello.  

COAUTORES: Letícia Abati Zanotto. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente ensaio tem por objetivo tratar sobre a inclusão digital como condição para a efetividade do 

acesso à educação. Nesse sentido, busca-se responder ao problema sobre como assegurar direitos 

fundamentais e sociais na era digital. Num momento em que a população mundial enfrenta uma grave 

crise sanitária, econômica e social ocasionada pela pandemia da Covid-19, onde o distanciamento social 

é uma das principais medidas para conter a disseminação do vírus e as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) apresentam-se como importantes aliadas para a manutenção de atividades 

cotidianas à distância, tem-se a justificativa para o estudo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a necessidade de suspensão das aulas presenciais imposta pela pandemia da Covid-19, uma das 

saídas apresentadas por muitas Universidades e por escolas particulares foi a retomada das aulas em 

formato digital. Além dos desafios decorrentes da adesão à modalidade de ensino online, a grande 

preocupação foi em relação aos alunos sem estrutura tecnológica para assistir às aulas de forma remota. 

Para escolas públicas de ensino médio e básico, por outro lado, tal alternativa sequer foi considerada 

uma opção. É nesse cenário que verifica-se a importância do desenvolvimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento de atividades cotidianas, inclusive para o 

acesso à educação. Também é nesse cenário que se evidencia a situação de exclusão digital e de limites 

de acesso à educação. Segundo Lemos (2007, p. 42), pode-se definir como exclusão digital a falta de 

capacidade técnica, social, cultural, intelectual e econômica de acesso às novas tecnologias e aos 

desafios da sociedade da informação. Percebe-se, então, que ideia de inclusão digital vai muito além do 
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acesso à internet ou disponibilidade de equipamentos eletrônicos, mas relaciona-se, sobretudo, com a 

chamada alfabetização digital: “incluir não deve ser apenas uma simples ação de formação técnica dos 

aplicativos, como acontece na maioria dos projetos, mas um trabalho de desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, transformando informação em conhecimento, transformando utilização em 

apropriação” (LEMOS, 2007, p. 42-43). Sob esse viés, Lévi (1999, p. 238) destaca que “as políticas 

voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão devem visar o ganho em autonomia das 

pessoas e grupos envolvidos”. O direito à educação, por sua vez, encontra-se regulado no art. 26 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, sendo tratado como um direito de todos.  

No ordenamento jurídico nacional, o direito à educação está elencado entre os direitos sociais 

constantes no art. 6º da Constituição Federal. Já o art. 205 do mesmo diploma legal, reitera que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada 

por toda a sociedade com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, cumpre salientar que a educação é um 

direito público subjetivo e o seu não-oferecimento ou sua oferta irregular por parte do Estado implica 

em responsabilidade da autoridade competente (CF, art. 208, §§ 1º e 2º). Assim, por intermédio da 

realização de pesquisa bibliográfica a partir de livros e periódico e da consulta à legislação pertinente, 

verifica-se que a inclusão digital pressupõe o efetivo acesso à educação, sendo imprescindível para o 

desenvolvimento da autonomia e de habilidades para a livre apropriação dos meios na sociedade da 

informação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se, portanto, que é dever do Estado e da sociedade promover a inclusão digital a fim de 

combater desigualdades e a exclusão, assegurando a todos o acesso à educação e possibilidades para o 

pleno desenvolvimento. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 25 ago. 2020. 

LEMOS, André. Cidade Digital: Portais, Inclusão e Redes no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007. Disponível 

em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/137/1/ Cidade%20digital.pdf. Acesso em: 25 ago. 

2020. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS DESAFIOS DOS IMIGRANTES EM BUSCA DO 

RECONHECIMENTO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Silvana de Fátima Machado da Silva    

COAUTORES: Luis Ângelo Dallacort 

ORIENTADOR: Rogerio da Silva  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O século XX foi marcado por crises humanitárias e guerras que acarretaram no aumento do trânsito 

migratório em diversas regiões do mundo. Esses movimentos migratórios são reflexos dos inúmeros 

conflitos regionais, perseguições políticas, crises religiosas, econômicas e a busca por melhores 

condições de vida. Ainda que esses fluxos migratórios sejam históricos, a realidade dos que saem de 

suas nações em busca de uma vida digna ainda é difícil, uma vez que, se encontram em uma situação 

de fragilidade e de vulnerabilidade econômica e social, sendo acometidas por medos e incertezas, além 

de ter que conviver com a xenofobia. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo, apresentar, 

de forma limitada, os desafios enfrentados pelos imigrantes e a luta por reconhecimento enquanto 

sujeitos de direito. A escolha do tema se justifica frente à necessidade de discutir a questão dos 

imigrantes, bem como, sobre a construção de politicas públicas voltadas a essa parcela da 

população.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os fenômenos migratórios acontecem desde os primórdios da civilização, se intensificam em várias 

regiões do mundo, mas suas causas e consequências mudam com o passar dos tempos. Conforme 

ressalta Bauman, a migração em massa não é um fenômeno recente, ela acompanha a era moderna 

desde seus primórdios. (2017, p. 9). Neste sentido, refletir sobre estes processos, trazer para os debates 

acadêmicos e perceber a necessidade de compreender sobre essas transformações, bem como sobre a 

aceitação dos imigrantes no seio da sociedade é de extrema importância. Segundo a ONU (Organização 
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das Nações Unidas), existem no Mundo cerca de 250 milhões de migrantes internacionais, destes, em 

média 68 milhões estão em situação de deslocamento forçado. (AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS, 

2019). Pode-se dizer que este processo de deslocamento tem se acentuado em função da globalização, 

com ela surgiu à chamada abertura da economia, das relações sociais, políticas e culturais, gerando 

impactos no desenvolvimento, bem como, na configuração sociocultural dos países de origem e de 

destino. Assim, tanto a globalização, bem como, o avanço tecnológico, da mesma forma que são 

benéficos e trazem facilidades, também podem precarizar as relações interculturais, pois fortunas se 

acumulam, a fome e a miséria se espalham e o aumento da violência torna-se visível nos quatro cantos 

do planeta. Para Milton Santos (2015, p. 172-173), o mundo moderno, acentuado pela propagação de 

informações, fica cada vez mais perto de nós, das cidades e dos lugares, trazendo diferentes 

interpretações sobre a vida e a nossa existência. Mas mesmo que a globalização aproxime pessoas, as 

discriminações estão presentes e marcam a vida daqueles que migram, e embora a Constituição 

Federal/88 assegure que migrar é um direito humano, o preconceito em relação à cor, gênero, 

diversidade cultural, religiosa, a intolerância e a xenofobia ainda fazem parte das relações interpessoais. 

O imigrante que sai em busca de um lugar que lhe dê acesso a um trabalho e uma vida digna, também 

tem de enfrentar vários problemas, dentre eles o preconceito que se expressa em comportamentos de 

ódio e repulsa, dificultando o processo de inserção e permanência deste indivíduo na sociedade. Esses 

imigrantes também são vistos como mão de obra barata, ficando por vezes sujeitos a condições de 

trabalho análogas a escravidão. Nesse sentido, para enfrentar os discursos de xenofobia, preconceito, 

rejeição e intolerância, é necessária uma sociedade aberta às migrações, tolerante e respeitosa com 

relação às diferenças, pois mesmo vivendo-se num mundo marcado pela constante mobilidade das 

populações, com pessoas indo e vindo, ainda é visível o sentimentos de repúdio contra os imigrantes. 

Também é fundamental o estabelecimento de politicas públicas eficazes, que sejam concretizadas pelos 

Estados, que possibilitem condições de vida adequadas aos imigrantes. É preciso, além de educar, 

conscientizar a sociedade contra a xenofobia.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Imigrar e um direito humano e é competências dos Estados estarem preparados para receber, atender 

e incluir estes indivíduos no seio da sociedade, a fim de torná-los cidadãos com os mesmos direitos dos 

nativos de cada região, fornecendo-lhes o mínimo existencial e dando suporte através do 

desenvolvimento e implantação de medidas de acolhimento, com legislações e políticas públicas 

adequadas que possam ter uma vida digna e com as mesmas possibilidades dos nacionais.      

 

REFERÊNCIAS: 

AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS - ACNUR; INSTITUTO MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS - IMDH; 

FICAS; FUNDACIÓN AVINA; MIGRAMUNDO. Migrações, Refúgio a Apatridia: guia para comunicadores.  

BAUMAN, Zigmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução Carlos Alberto Medeiros. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2017. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

COVID-19: TELEMEDICINA COMO ESTRATÉGIA DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE NO BRASIL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Estéfani Luise Fernandes Teixeira 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo- UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

A sociedade 4.0 congrega várias tecnologias para buscar maior efetividade, em prol de maior eficiência, 

sendo incrementadas no setor da saúde, possibilitando vida digna ao ser humano, à vista disso faz-se 

vital investigar a eficácia da Telemedicina no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. Isso 

significa, em última análise, proporcionar aos pacientes uma medicina eficiente. As relações humanas e 

biológicas foram modificadas, criando uma necessidade de se imprimir tecnologia de ponta tanto no 

setor público, quanto no privado, no sentido de tutelar os direitos fundamentais da pessoa humana 

previstos na Constitucional Federal, razão pela qual o reflexo de tais inovações não podem ser ignoradas 

no âmbito do direito. O presente estudo pretende analisar a eficácia da Telemedicina, objetivando 

garantir os direitos mínimos dos indivíduos, essencialmente a população com maior desigualdade social 

dependente do Sistema Único de Saúde- SUS. O estudo em questão analisará leis específicas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Quanto aos métodos de abordagem, serão utilizados os métodos dedutivo e sistêmico. Serão utilizados 

os métodos de procedimento monográfico, funcionalista e estatístico. O método de interpretação 

jurídica selecionado foi o sociológico. Quanto às técnicas de pesquisa, optou-se por utilizar, quanto à 

natureza, as técnicas qualitativa e teórica; quanto aos objetivos, a explicativa; quanto aos 

procedimentos, a documental; e quanto ao objeto, a bibliográfico-documental . 

Notadamente, serão utilizados os métodos histórico, funcionalista e monográfico e estatístico de 

procedimento, haja vista consistirem, respectivamente, no estudo do contexto histórico dos objetos em 

análise e de suas funções na sociedade em que se desenvolvem, bem como no estudo do fenômeno – 

particularmente observado – com a finalidade de obter generalizações. 
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Espera-se com o estudo contribuir para evolução da saúde no Brasil, essencialmente no SUS. Dessarte, 

analisando os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, direitos humanos e 

sociais voltados ao setor da saúde. Nessa linha, averiguar se a Telemedicina é de fato uma estratégia 

preventiva e eficiente para minimizar os impactos e riscos de disseminação e propagação da Covid-19. 

Sendo, uma medida efetiva a utilização das inovações tecnológicas para propiciar a promoção de saúde 

às pessoas e também contribuindo com a rede hospitalar, serão propostas políticas públicas, que sejam 

inovadoras, eficazes, eficientes e financeiramente viáveis para à prestação de serviços no setor 

supracitado, que respeitem a dignidade da população, especialmente a carente - usuária do SUS para 

resolver problemas de cunho social e global. 

À vista disso, também propondo alternativas cruciais para garantir a proteção dos dados pessoais e 

sensíveis dos titulares. Destaca-se, ademais, que o tema se reveste de enorme relevância social, tendo 

em conta o grande impacto mundial, principalmente em países com grande desigualdade social, como 

o Brasil. No meio jurídico, o estudo também possui de grande importância, porquanto é flagrante a cisão 

entre os operadores do direito, bem como os operadores e órgãos reguladores do setor da saúde 

quanto à própria legalidade do fenômeno, com a abertura que a portaria n.467 do Ministério da Saúde 

temporariamente e excepcionalmente regulamentou à temática, tal como a lei n.13.989 sancionada 

pelo Exmo. Sr. Presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro sancionando a Telemedicina durante a crise 

causada pelo coronavírus. Há, portanto, essencialidade premente de investigação doutrinária acerca do 

tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, do ponto de vista acadêmico, o estudo demonstra a essencialidade que as tecnologias 

representam na sociedade, sendo indispensável para proteção humana. Ademais, tratando-se de tema 

novo, está-se diante de um campo fecundo à academia, no qual diversas abordagens e propostas para 

o problema podem ser discutidas e aprimoradas. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 ago. 2020. 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz.  Comentários à Constituição do 

Brasil. In: PIOVESAN, Flávia. Prevalência dos Direitos Humanos.  São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 10ª edição. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2015. 

PILAU SOBRINHO, LitonLanes. Comunicação e direito à saúde.  Espanã: Punto Rojo, 2016. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELAÇÕES TÓXICAS EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Estéfani Luise Fernandes Teixeira 

COAUTORES: Karen Beltrame Becker Fritz 

ORIENTADOR: Liton Lanes Pilau Sobrinho  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente resumo pretende examinar os impactos ocasionados pelo isolamento social e o poder das 

redes sociais para denunciar as relações tóxicas. Em tempos de pandemia, torna-se fundamental adotar 

as recomendações das entidades médicas e governamentais para a não propagação do vírus e proteção 

da sociedade em seu âmbito individual e coletivo. Nesse contexto, ocorreu uma mudança profunda e 

cultural nas relações humanas. O isolamento prolongado ocasionou um colapso nas relações humanas, 

sociais e econômicas, sem ter estudos suficientes para a cura e respostas, iniciam-se conflitos internos, 

externos e familiares. Aponta-se, no artigo que antes da pandemia as relações laborais em sua maioria 

das vezes eram em lugar diverso e hoje migram para a modalidade home office, quando possível. Desse 

modo, misturam-se lazer, trabalho, relações familiares, entre outras dimensões da vida. Ademais, 

objetiva-se demonstrar, o aumento da violência doméstica familiar no período do distanciamento 

social. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O mundo passa por grandes incertezas e desafios, principalmente quando se trata de isolamento social 

e relações familiares. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) mudou culturalmente as relações 

humanas. Encarceradas em nossos próprios lares, estamos vivendo diversas personagens: uma é 

intensa e interna, pessoal e familiar, e outra, de relacionamentos sociais e laborais, misturando-se de 

forma vertiginosa as relações de lazer, trabalho e familiares.  

No contexto brasileiro, percebemos uma transformação estrutural, organizacional e cultural nas 

relações humanas e familiares devido ao confinamento. Com efeito, a rotina de ir ao trabalho e retornar 
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para casa diariamente se extinguiu, pois nos dias de isolamento o home office é a tendência. O espaço 

laboral entrecruza-se com as atividades familiares e de descontração, ocasionando conflitos advindos 

da convivência familiar constante. Cabe mencionar que a falta da privacidade e intimidade dos 

integrantes da casa geram conflitos internos e externos, redundando em divergências entre pessoas 

que compartilham o lar. Em meio aos cuidados da proteção à contaminação causada pelo novo 

coronavírus, ressalta-se a obrigação de também atender às condições e requisitos morais/legais e 

constitucionais impostos à proteção das mulheres expostas a situações de violência doméstica e 

familiar. Com isso, garante-se as medidas assistenciais de prevenção e proteção no tempo de 

confinamento.  

Isso deve ser feito elaborando-se políticas públicas mais efetivas ao combate dos abusos e criando 

serviços de apoio psicológico, jurídico, social ainda mais contundentes em favor das vítimas. Dessa 

maneira, é possível respeitar as diversas leis relacionadas à proteção à mulher, tratados internacionais 

e os dispositivos da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Sendo assim, considera-se violência 

um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, uma violação dos direitos supremos da pessoa 

humana. A violência pode atingir a intimidade física, psíquica e moral da vítima.  

Segundo estudo realizado por pesquisadores da área de ciências humanas e sociais, os principais tipos 

de violência contra as mulheres são: “violência sexual, violência doméstica ou familiar, assédio sexual, 

assédio moral e feminicídio” Outrossim, salienta-se que as medidas adotadas de confinamento “[...] 

poderiam fazer com que os agressores aumentem o isolamento das mulheres em situação de violência 

dentro de casa.” No período de isolamento social aumentaram os casos de violência doméstica contra 

a mulher no Brasil, pois as vítimas estão em confinamento (cárcere) com seus parceiros. Portanto, o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), atentos, 

elaboraram uma campanha de sucesso denominada: Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica. 

Ademais, essa campanha teve uma forte disseminação e repercussão nas redes, considerando que ir 

em uma farmácia para comprar fármacos com um X de batom vermelho é mais acessível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Espera-se, com o presente estudo, contribuir para a conscientização da inconcebível realidade do 

aumento grave da violência doméstica contra a mulher no período de isolamento social, especialmente 

tutelando direitos intrínsecos à mulher e com isso protegendo-a. Dessa forma, denunciando os 

abusadores. 

 

REFERÊNCIAS: 

BANDEIRA, Regina. Sinal Vermelho: CNJ lança campanha de ajuda a vítimas de violência doméstica na 

pandemia. Agência CNJ de Notícias, 10 jun. 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sinal-

vermelho-cnj-lanca-campanha-de-ajuda-a-vitimas-de-violencia-domestica-na-pandemia/. Acesso em: 

22 jul. 2020.  

D’ÁVILA, Manuela. Por que lutamos? São Paulo: Planeta, 2019. 
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BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição Federal. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 jun. 2020. 

BRASIL. Lei nº 11.340/2006, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 o  do art. 226 da Constituição Federal. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS TECNOLOGIAS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-

19 

 

AUTOR PRINCIPAL: Taísa Schefer Roveda.  

COAUTORES: Maria Margarete Baccin Brizolla, Juliana da Fonseca Capssa Lima Sausen, Daniel Knebel 
Baggio. 

ORIENTADOR: Maria Margarete Baccin Brizolla. 

UNIVERSIDADE: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul- UNIJUÍ/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Com o surto da pandemia da Covid-19, as instituições de ensino, alunos e professores tiveram que se 

adapatar à nova realidade: distanciamento social e uso de internet e tecnologias para desenvolver suas 

atividades. Mas nem todos possuem acesso a recursos tecnológicos, tanto por parte dos alunos quanto 

os equipamentos para os docentes. Para os autores Almeida e Valente (2012), a adaptação de 

tecnologias aos planos pedagógicos se constitui, mas mídias acabam envolvedo relações culturais, 

linguagens, tempos e espaços. Desta forma, o objetivo do trabalho é analisar e apresentar as vantagens 

e desvantagens do ensino educacional a partir do uso das tecnologias para os processos de ensino e 

aprendizagem.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A abordagem metodológica do trabalho classifica-se como qualitativa. Segundo Michel (2005), 

fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na coparticipação das 

situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão aos seus atos. Já quanto aos 

objetivos, descritiva. A pesquisa é, ainda, descritiva. Para Vergara (2017), pesquisa descritiva expõe 

caraterísticas de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define 
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sua natureza. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, classifica-se por meio de pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos sobre o tema em destaque.  

As ferramentas tecnológicas educacionais, como a internet, já estavam bem populares antes do 

distanciamento social. Elas atendem uma necessidade da sociedade mundial e instituições de 

metodologia de ensino e aprendizagem (CARNEIRO et al., 2020). Mas foi preciso ampliar essas 

ferramentas. A utilização de e-mail, WhatsApp, Skype, Google ClassRoon, Google Meet, entre outras, 

acabou sendo utilizado constantemente por professores e alunos. Muitos tiverem que aprender a 

utilizar, pois não sabiam e nem conheciam essas ferramentas. Assim, as instituições acabaram sendo 

obrigadas a rever suas metodologias de ensino, criando uma nova forma de mediar o novo processo de 

ensino e aprendizagem, e muitas delas acabaram criando suas próprias tecnologias e plataformas 

digitais.  

A autora Santos (2019) argumenta que as tecnologias digitais mais utilizadas nas atuais práticas de 

educação online são ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados no ciberespaço, bem como 

teleconferências. Ainda destaca que a educação online é um conjunto de ações de ensino e 

aprendizagem, ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas 

comunicacionais interativas, hipertextuais e em mobilidade. Com essas mudanças repentinas, os alunos 

e os professores tiveram que se preparar para essa nova modalidade, já que ambos estavam 

acostumados com uma rotina de sala de aula.  

Acredita-se que a grande vantagem das plataformas tecnológicas é porque o conhecimento é 

compartilhado abertamente e consumido por muitas pessoas de forma simultânea. Já uma 

desvantagem é a falta de capacitação dos docentes, pois a falta de domínio diante dessas ferramentas 

faz com que o ensino não seja realizado da melhor forma ppossível. Outro ponto negativo é a velocidade 

da internet dos alunos X professores e vice versa, bem como a incompatibilidade das plataformas online, 

uma vez que os computadores são diferentes e isso acaba prejudicando o ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para que o processo de ensino e aprendizagem possa continuar se concretizando de modo remoto, 

deve-se investir em políticas públicas eficientes que possam garantir o acesso aos ambientes de ensino 

por parte dos alunos e com qualificações constantes dos docentes. Mas, para isso, é necessário um 

processo de planejamento longo, a busca de materias constantes e, ainda, um trabalho colaborativo e 

em conjunto entre os profissionais da educação.  

 

REFERÊNCIAS: 

CARNEIRO, L. A. et al. Uso de tecnologias no ensino superior público público brasileiro em tempos de 

pandemia COVID-19. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, p. 1-18, 2020. 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa cientifica em ciências sociais: um guia prático para 

acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monograficos. São Paulo: Atlas, 2005. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

8
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHARIAS 

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

8
1

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 
 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA POR MEIO DE ENSINO E 

EXTENSÃO EM UNIVERSIDADES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Amanda Lange Salvia 

COAUTORES: Giovana Reginatto, Carolina Ferreira Azeredo, Mariana Knoff Vargas 

ORIENTADOR: Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Nas últimas décadas, pode-se observar uma maior preocupação das universidades com a 

sustentabilidade e sua contribuição para a sociedade. Diversos estudos apontam que o principal papel 

das universidades se divide entre ensino, pesquisa, extensão e operações no campus. Dentre essas 

contribuições, ensino e extensão são as com maior potencial de contribuição para a sociedade, seja pela 

formação de futuros profissionais e cidadãos, como pela parceria com indústrias, governo e 

comunidades locais (SALVIA et al., 2020). Considerando a falta de estudos que investiguem essas 

contribuições em relação a sustentabilidade energética, tema importante por estar relacionado a 

diversos desafios da sociedade atual, o objetivo deste estudo foi investigar até que ponto a 

sustentabilidade energética está sendo aplicada por diferentes universidades.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esse trabalho faz parte de um estudo maior que investiga de que maneira a sustentabilidade energética 

é tratada pelas universidades desde a pesquisa até as operações no campus. Existe uma lacuna de 

estudos que abordem o tema e que o conectem com o ensino e extensão, justificando a abordagem 

deste trabalho. A metodologia é baseada no desenvolvimento de um questionário enviado a um grupo 

de universidades participantes do IUSDRP (Inter-University Sustainable Development Research 

Programme), um network internacional para universidades que compartilham o objetivo de se 

desenvolver na área de sustentabilidade. As 36 universidades participantes foram selecionadas por 

amostragem de conveniência, e se localizam nos seguintes países: Alemanha, Grécia, Itália, Polônia, 
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Portugal, Rússia, Reino Unido, Áustria, Hong Kong, Malásia, Arábia Saudita, Brasil, Guatemala, México, 

Uruguai, Canada, USA, Moçambique, Nigéria e África do Sul. 

O questionário possuía as seguintes questões e aspectos para caracterização da amostra: classificação 

da universidade, quantidade de alunos, desenvolvimento de atividades de extensão relacionadas a 

energia, integração de sustentabilidade energética no ensino, cursos e currículo, oferta de cursos e 

workshops sobre energia sustentável para funcionários e professores. O questionário também 

disponibilizou espaço para comentários e compartilhamento de experiências, desafios e casos de 

sucesso. As respostas ao questionário foram coletadas via Google Forms durante os meses de abril a 

maio de 2019.  

As Figuras 1 e 2 apresentam os detalhes da amostra e as respostas à cada uma das perguntas do 

questionário, respectivamente. A primeira questão levantada sobre o tema do estudo foi com relação 

às atividades de extensão com foco em energia. Quase metade da amostra (47%) indicou que as 

atividades são desenvolvidas de forma isolada. No espaço para comentários, os respondentes 

compartilharam alguns desafios da extensão: falta de recursos financeiros, falta de informação e 

divulgação sobre o que é desenvolvido na universidade, e a falta de apoio institucional para este tipo 

de projeto. Exemplos de sucesso ilustram a parceria da universidade com outros grupos, como educação 

ambiental para crianças em escolas locais. Em termos de ensino, a situação é melhor quanto à inclusão 

da temática nos cursos, mas ainda há pouca oferta de treinamentos para funcionários e professores, 

como ilustrado na Figura 2. Os relatos apontam os benefícios de investir em treinamentos para toda a 

comunidade acadêmica (resultando não apenas em eficiência energética no campus, mas também em 

mudança de comportamento) e o quanto as universidades vem desenvolvendo cursos, principalmente 

de pós-graduação, na área de energias renováveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento de ações sobre o tema de sustentabilidade energética enfrenta uma série de 

desafios. Este estudo proporcionou um panorama internacional da situação das universidades em 

termos de ensino e extensão, e mostrou que essa temática deve ser mais explorada, de forma teórica e 

prática. 

 

REFERÊNCIAS: 

SALVIA, A. L., BRANDLI, L. L., LEAL FILHO, W., REBELATTO, B., REGINATTO, G. (2020) Energy sustainability 
in teaching and outreach initiatives and the contribution to the 2030 Agenda. International Journal of 
Sustainability in Higher Education (in press) 
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ANEXOS 

Figura 1. Detalhes demográficos da amostra  

 

 

Figura 2. Resultados obtidos  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

  

(X) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL PELA PERSPECTIVA DOS 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO: RELATO DE ESTÁGIO DOCENTE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Janaina Mazutti 

COAUTORES: Cleomar Reginatto 

ORIENTADOR: Luciana Londero Brandli 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO:  

Em motivo da pandemia de Covid-19, diversos setores da sociedade foram submetidos ao regime de 
distanciamento social, incluindo o setor educacional em todos os níveis de ensino. Este novo cenário 
implicou em um modelo de ensino remoto emergencial para algumas instituições de ensino, nas quais 
inclui-se a Universidade de Passo Fundo (UPF). Neste momento, é importante compreender as 
condições em que os alunos tem acesso ao ensino para que as práticas docentes sejam adequadas às 
suas realidades e para que as dificuldades vivenciadas pelos estudantes sejam compreendidas e 
superadas. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é relatar as considerações sobre o período de ensino 
remoto emergencial sob a perspectiva dos alunos de uma turma do curso de graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade de Passo Fundo. 
 

DESENVOLVIMENTO:  

Este resumo apresenta os resultados de uma atividade desenvolvida no estágio docente de mestrado, 
realizado de maio à junho de 2020, na disciplina de Monitoramento Ambiental do curso de Engenharia 
Ambiental da UPF. Para compreender o contexto dos alunos no ensino remoto, a atividade integrou um 
questionário online elaborado pelo “Google Formulários”. Dois aspectos foram analisados, os interesses 
acadêmicos e as considerações sobre o atual ensino remoto (Tabela 1). Dos 11 alunos matriculados na 
disciplina, um não respondeu ao questionário, assim, os resultados apresentam a visão de 10 alunos. 
Os primeiros resultados (Figura 1) mostram que a metodologia de ensino mais eficaz são as aulas 
práticas em campo ou laboratório, infelizmente esta é uma modalidade bastante afetada pelo cenário 
atual. Na sequência, foi destacada a promoção de rodas de conversa e discussões sobre os conteúdos 
abordados. A modalidade mais tradicional da prática docente, aulas com apresentação de slides, foi 
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rejeitada pela maioria (8 alunos). Com base nestes resultados, a prática docente mais adequada para a 
turma, considerando as atuais restrições, é a promoção de aulas que estimulem discussões. Como 
exemplo pode ser citada a promoção de seminários online para rodas de conversa. Quanto as 
considerações sobre o atual ensino remoto, os aspectos positivos e negativos bem como as maiores 
dificuldades vivenciadas pelos estudantes e suas sugestões de melhoria são apresentados na Figura 2, 
onde em negrito são destacados os pontos mais citados. Entre os aspectos positivos está a redução do 
tempo gasto com deslocamento até a universidade. A maioria da turma (7 alunos) é proveniente de 
cidades vizinhas à Passo Fundo realizando longos deslocamentos diários até a universidade, os alunos 
relataram aumento do tempo disponível para outras ativadas, inclusive para atividades acadêmicas. 
Quanto aos aspectos negativos, é evidenciada a falta de conhecimento prático, uma vez que trata-se de 
uma disciplina 50% prática, e o aumento da dispersão durante a aula. Estes aspectos negativos dão 
origem as maiores dificuldades enfrentadas no momento. Entre as sugestões para melhoria, é 
destacada a promoção de seminários e rodas de conversa. Além de ser indicada pela maioria dos alunos, 
foi mencionada como uma das metodologias mais eficazes para o ensino (8 dos alunos) e responde ao 
maior número de dificuldades, sendo apontada como solução para corrigir: a falta de relação da parte 
prática com a teórica; a dispersão da turma; e a dificuldade em sanar dúvidas. Também fica evidente 
que a solução para algumas dificuldades está além do alcance tanto da instituição de ensino, quanto 
dos alunos. Este é o caso do acesso a infraestrutura adequada para as aulas online. As duas únicas 
dificuldades sem vinculação com sugestões de melhoria são as questões de acesso à internet e a 
presença de infraestrutura adequada para estudos. Neste caso, as práticas de ensino precisam se 
reinventar para contemplar todos os contextos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Este resumo relata uma experiência em docência em um período decisivo para as práticas de ensino, 

onde atividades presenciais não são possíveis em razão da Pandemia de Covid-19. Uma crise 

humanitária e econômica tem potencial imensurável para aumentar ainda mais as desigualdades 

históricas do sistema de ensino superior brasileiro. É fundamental que os diferentes contextos dos 

alunos sejam compreendidos para assim, garantir a efetividade das estratégias de ensino. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): * em razão do questionário ter 

integrado uma atividade da disciplina de estágio docente, o mesmo não foi submetido ao CEP. 
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ANEXOS 

Tabela 3. Aspectos analisados e respectivas questões. 

Aspecto Questão 

Interesses acadêmicos para 
compreender a metodologia 
de ensino mais adequada 

Com qual/quais metodologia(s) de ensino você sente que seu 
aprendizado ocorre de forma mais eficaz? 

Considerações sobre a 
situação atual do ensino 
para compreender o 
contexto em que os alunos 
estão inseridos 

Você está conseguindo gerenciar suas atividades e cumprir com os 
prazos? 

Você tem um bom domínio das ferramentas utilizadas para o ensino 
remoto (Google meet, zoom, moodle)? 

Como você descreve os impactos positivos e/ou negativos do ensino 
remoto emergencial? 

Com exceção da parte prática, em um cenário pós pandemia, você 
considera aceitável que parte do conteúdo abordado pelas 
disciplinas possa ser ministrado de forma remota? 

Quais são suas maiores dificuldades neste momento? 

Você tem alguma sugestão para melhorar o ensino remoto neste 
momento? 

 

Figura 23. Preferências quanto às metodologias de ensino 
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Figura 24. Considerações sobre o ensino remoto emergencial 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA BIM EM SUBESTAÇÕES DE 

ALTA TENSÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo Castilhos de Oliveira.  

COAUTORES: João Vitor Stolte, Matheus Behnen Corrêa, Pamela Matos. 

ORIENTADOR: Charles Leonardo Israel. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A utilização de energia elétrica tornou-se um bem indispensável para a sociedade, tendo elevada 

importância no setor industrial, bem como no cotidiano da população. Subestações são responsáveis 

pela transformação e distribuição de energia provinda das usinas geradoras, sendo  constituídas por 

transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras transformadores de corrente e de potencial, pára-

raios e reatores (ABNT NBR 5460, 1992). 

Através do uso da metodologia BIM (Building Information Modeling) é possível caracterizar 

tridimensionalmente os ativos utilizados, bem como permitir a aplicação de informações pertinentes, 

apurando a viabilidade e até o tempo necessário de manutenção de cada equipamento. Subestações de 

alta tensão possuem diversos tipos de equipamentos e construções, e para que se tenha aumento de 

confiabilidade de projeto e redução de custos, o método BIM se mostrou oportuno possibilitando 

agregar as suas ferramentas, na execução da estruturação de subestações elétricas.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

O processo de implementação de um novo conceito dentro do setor elétrico, tem se demonstrado 

promissor, sendo que o primeiro contato ao método aconteceu por intermédio da modelagem 

tridimensional, que  está ocorrendo de forma gradativa, devido ao setor elétrico dispor de inúmeros 

ativos. A grande maioria dos projetos encontrados neste setor ainda partilham de desenhos em papel 

ou em arquivos digitais em 2D. Com isto, eventuais falhas de projetos ocorrem por não estarem bem 

apresentados, podendo ocasionar interferências físicas entre ativos e também em falhas comunicativas 

entre um projeto e outro, advindo interferências e atrasos na hora da execução construtiva. 
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A simplificação de desenhos complexos bidimensionais em modelos tridimensionais de fácil e clara 

visualização segue uma série de etapas para serem aplicadas. A primeira etapa se caracteriza pela 

atividade de catalogação dos desenhos em 2D e da verificação do projeto. Posteriormente, se aplica a 

criação de famílias, para que se disponha o início do modelamento tridimensional dos ativos e por 

último a alocação dos equipamentos para a montagem final da subestação.   

Para o modelamento de ativos e a representação tridimensional de uma subestação, o uso de software 

capaz de não apenas representar os equipamentos de forma visual, mas também permitir a 

incorporação de características do mesmo e ter compatibilidade com outros softwares, como o 

Autodesk AutoCAD, utilizado para a modelagem bidimensional pela concessionária do setor elétrico 

CEEE, se fez necessário a escolha de um software para tal aplicação. Tendo em vista os requisitos 

levantados anteriormente, optou-se por utilizar o software Autodesk Revit, por se tratar de um software 

versátil e com ampla gama de ferramentas de grande valia para a execução do projeto.  

A metodologia BIM  é utilizada como base para o software Revit, tendo que o software tem o domínio 

de aplicar e indicar informações pertinentes ao equipamento. Com este viés informativo é possível se 

ter um controle maior sobre o ativo, bem como se ter um conhecimento  sobre o custo, a manutenção, 

o tempo de serviço, etc. Também facilita na introdução de inteligencia artificial para a utilização da sua 

estrutura.   

Com a definição do software, o início da concepção dos equipamentos está ocorrendo, onde já se é 

perceptível verificar uma melhora significativa da visão sobre os ativos, bem como também no  âmbito 

informativo com a introdução de informações pertinentes ao mesmo. Espera-se que ao fim do projeto, 

os resultados tragam inúmeras vantagens ao setor elétrico e que estas se demosntrem desde a sua 

concepção ate o seu modo de gerenciamento. 

Sabe-se que subestações de energia elétrica possuem inúmeros componentes, e em virtude da 

aplicação da modelagem tridimensional ,foi proporcionado um aumento na expertise da execução de 

tarefas, agregando mais confiabilidade nas montagens dos arranjos e diminuindo o risco de falhas de 

projeto na concepção de novas subestações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A aplicação da metodologia BIM no setor elétrico tem se demonstrado promissora, sendo que seus 

conceitos aplicados aos ativos presentes nas concessionárias de energia elétrica  trazem inúmeros 

benefícios, tanto na parte visual quanto informativa dos inúmeros equipamento presentes na mesma. 

O uso do BIM na  concepção de novas subestações elétricas têm oferecido uma maior agilidade no 

planejamento. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA (ABNT). NBR 5460: Sistemas elétricos de potência. Rio 

de Janeiro, 1992. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):        



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

9
0

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Luana Caroline Girardi Basso  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Francisco Dalla Rosa. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O termo otimização pode ser definido como o processo de atribuir valores às variáveis de uma função 

objetivo, de forma que seu valor seja minimizado ou maximizado (CANCIAN, 2005). A otimização de 

estratégias de manutenção e reabilitação de pavimentos consiste em determinar o tipo correto de 

tratamento, no momento certo e com o menor custo do ciclo de vida. Problemas de otimização são 

baseados em três pontos principais: a codificação do problema, a função objetivo que se deseja 

minimizar ou maximizar e o espaço de soluções associado (MIRANDA, 2007).  

Para que seja possível obter melhores níveis de desempenho, é imprescindível que sejam conhecidas 

técnicas de otimização, de forma a se empregar a que mais se adapta a realidade do projeto. Neste 

sentido, este artigo busca apresentar uma análise dos métodos de otimização mais empregados na 

manutenção e reabilitação de pavimentos, através de uma análise bibliográfica, com o objetivo de 

apresentar o estado da arte relacionado ao tema. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com a finalidade de verificar as principais técnicas de otimização que vem sendo estudadas pela 

comunidade científica da área de pavimentação nos últimos anos, realizou-se uma busca por artigos na 

plataforma Scopus. A busca de artigos ocorreu através do uso dos termos pavement* AND 

(“optimization” OR “optimisation”) AND NOT “concrete”. Dessa forma, obteve-se um total de 121 

documentos, abordando os mais diversos métodos de otimização, conforme pode ser visualizado na 

nuvem de palavras que consta no Anexo 1. 



 
 

  

P
ág

in
a 

2
9

9
1

 

O grande avanço computacional e tecnológico dos últimos anos possibilitou o surgimento de diversas 

técnicas, assim como aprimoramento de outras já existentes, através do emprego de inteligência 

artificial e da maior capacidade de processamento existente hoje. Técnicas de otimização podem ser 

categorizadas em determinísticas ou estocásticas. As determinísticas, por serem exaustivas em 

natureza, fornecendo-se o mesmo conjunto de condições iniciais, irão gerar a mesma solução sempre. 

Já as técnicas estocásticas são probabilísticas por natureza, incorporam aleatoriedade na sua geração 

de soluções e, dessa forma, não garantem encontrar sempre a mesma solução (CANCIAN, 2015). 

Dentre as técnicas de otimização empregadas, pode-se citar a programação matemática, lógica difusa, 

redes neurais e computação evolucionária. Algoritmos heurísticos de otimização buscam por soluções 

viáveis para otimizar problemas em circunstâncias em que a complexidade do problema ou o tempo 

limitado para encontrar uma solução não permitem o encontro de uma solução exata (RARDIN; UZSOY, 

2001). 

Métodos evolucionários são métodos inspirados pela evolução da natureza, que se caracterizam por 

manter uma população de soluções candidatas que competem pela sobrevivência. Programação 

genética e algoritmos genéticos são exemplos de métodos evolucionários que têm sido empregados na 

área de pavimentação há bastante tempo e se provado cada vez mais eficientes ao fim que se destinam. 

Dentre suas vantagens pode-se citar sua boa robustez para diversas aplicações e fácil implementação 

(TRB apud SANTOS et al., 2017). 

De acordo com Sindi e Agbelie (2020), o desenvolvimento de otimização de pavimentos requer o uso 

de programação inteira, linear e dinâmica para a resolução da função objetivo, sendo programação 

linear a mais comumente usada. Porém, a programação inteira tem se mostrado muito eficiente em 

projetos focados em conservação, restauração e/ou construção de pavimentos. Otimizações 

multiobjetivo também podem ser realizadas através de programação inteira, porém esse modo de 

programação só se mostra efetivo em redes pequenas. 

Algoritmos híbridos, ou seja, que combinam mais de uma técnica de otimização têm se tornado cada 

vez mais presentes, pois desvantagens existentes em um método podem ser eventualmente corrigidas 

através do uso conjunto de outra técnica, conforme demonstrado por Santos, Ferreira e Flintsch (2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho teve como foco apresentar os principais métodos de otimização utilizadas na gerência de 

pavimentos. Diversas são as técnicas existentes, o que mostra necessário o amplo conhecimento do 

problema a ser otimizado, de forma a se selecionar a técnica mais adequada, sendo possível utilizar o 

conceito de algoritmos híbridos para se combinar mais de uma técnica quando se mostrar necessário. 

 

REFERÊNCIAS: 

CANCIAN, G. A. Heuristic Based Optimisation of Pavement Management Scheduling. 2015. Tese 

(Doutorado em Filosofia) – Griffith School of Engineering, Griffith University, Australia, 2015. 

MIRANDA, M.N. Algoritmos Genéticos: Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 
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RARDIN, R. L.; UZSOY, R. Experimental Evaluation of Heuristic Optimization Algorithms: A tutorial. 

Journal of Heuristics, 2001. 

SANTOS, J.; FERREIRA, A.; FLINTSCH, G. An adaptive hybrid genetic algorithm for pavement 

management. International Journal of Pavement Engineering, 2017. 

SINDI, W.; AGBELIE, B. Assignments of Pavement Treatment Options: Genetic Algorithms versus Mixed-

Integer Programming. Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2020.. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

PROSPECÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE BIM EM 

SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E O IMPACTO 

ECONÔMICO DA MUDANÇA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Pamela de Matos.  

COAUTORES: João Vitor Stolte, Matheus Behnen Corrêa, Leonardo Castilhos de Oliveira. 

ORIENTADOR: Dr. Charles Leonardo Israel 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este resumo provém do projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do Grupo CEEE em parceria com 

a Universidade de Passo Fundo, denominado “Desenvolvimento de Metodologia para realização de 

modelagem de subestações em 3 dimensões”. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de 

auxiliar a melhoria dos arranjos de subestações existentes ou à serem construídas, através de 

modelamento tridimensional e metodologia BIM (Building Information Modeling), ou Modelagem de 

Informações da Construção. O objetivo deste estudo é que possa ser proporcionado um aumento na 

agilidade e execução de tarefas, agregando mais confiabilidade nas montagens dos arranjos e 

diminuindo o risco de falhas no projeto de novas subestações. Mas quais seriam os impactos (para o 

setor) dessa mudança de abordagem ao realizar projetos de subestações elétricas? 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto de subestações é realizado em sua maioria com desenhos em 2D e  vistas em corte para 

auxiliar a visualização do que se quer executar. Porém tais recursos não são tão eficientes quanto o 

esperado, devido em sua maioria, ao cabeamento aéreo presente em diferentes níveis, ou ainda por 

outros erros de proporção e posição. A grande maioria dessas interferências e erros só é vista tarde 

demais, quando já se está em fase de construção da subestação, o que gera custos muito elevados para 

correção. O presente projeto propõe uma mudança na maneira de conceber subestações com a 
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utilização do BIM, tendo acesso à um projeto 2D mas ao mesmo tempo podendo visualizar um 3D e 

tendo acesso à ferramentas que identificam e assinalam interferências. 

Embora o BIM seja uma ferramenta já bem consolidada nas áreas de engenharia civil e principalmente 

arquitetura, o uso deste tipo de ferramenta ainda é muito incipiente e recente no setor elétrico, existem 

poucos trabalhos desenvolvidos e relacionados à projeto de subestações, aos quais pode-se ressaltar 

Pinto et al (2017) que desenvolveu um modelo básico inicial de BIM para subestações de energia, Soares 

et al. (2017) o qual aplicou modelamento e dimensionamento em estruturas treliçadas aplicáveis à 

torres de transmissão de energia elétrica, e mais recentemente, Azevedo et al. (2019) realizou um 

estudo ao qual foi aplicada a modelagem BIM conjuntamente com ferramentas GIS (Geographic 

Information System) durante as etapas de planejamento e construção de uma subestação para detalhar 

com maior precisão as informações de terreno.  

Embora estes estudos não estejam completamente consolidados, e a implementação dessa tecnologia 

seja tímida, é fato que o uso de tais ferramentas proporciona um aumento na eficiência do projeto e 

um impacto financeiro positivo. É possível, no entanto, fazer um paralelo com o setor de construção-

civil, a McGraw Hill Construction apresentou um relatório em 2014 indicando que a adoção do BIM em 

todo o ciclo de vida de um empreendimento gera um ROI (Return Over Investment) ou Retorno Sobre 

Investimento que pode variar de 10 a 25% sobre o valor inicial, dependendo de como a empresa 

estrutura e gerencia as fases da cadeia. No Reino Unido a National Building Specification, realizou 

pesquisas de mercado as quais indicaram que cerca de 52% das empresas que adotaram a metodologia 

BIM tiveram um aumento em seu lucro. Tudo isso pode ser alcançado graças as melhorias geradas no 

compartilhamento de informações, visualização clara e identificação e correção facilitada de 

interferências, os quais permitem uma redução nos erros, maior qualidade na entrega do projeto 

através do uso eficiente dos recursos, a possibilidade da melhoria da segurança e unificação de 

informação que resultam em uma maior receita líquida global, e ainda o aumento da competência da 

equipe, já que projetistas talentosos são mais propensos a querer trabalhar numa empresa que usa a 

tecnologia mais recente, e maior retenção de pessoal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sem dúvidas a implementação da metodologia BIM seria disruptivo para o setor de energia elétrica, e 

ainda mais impactante caso a implementação fosse aprimorada para níveis mais sofisticados, deixando 

de lado algo puramente tridimensional e passando a considerar o gerenciamento e controle financeiro 

e orçamentário com o auxílio da ferramenta, evoluindo para os próximos níveis. 

 

REFERÊNCIAS: 

AZEVEDO, D.M.; De Lima, G.F.M.; SIMÃO, A.T.M.; CARDOSO, A.; LAMOUNIER JUNIOR, E.A; Ferreira, 

C.R.N.; (2019). Utilização de tecnologia BIM (Building Information Modeling) aplicada a projetos de 

Subestações de energia elétrica integrada a Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENTRE TURING E BENVENISTE: A INVIABILIDADE DAS 

MÁQUINAS ENUNCIAREM 

 

AUTOR PRINCIPAL: Alexandre Lunardi Testa  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudia Stumpf Toldo Oldeste 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho objetiva expor conteúdo advindo de resultado parcial de pesquisa no Programa de 

Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. Parte-se da perspectiva de que há uma 

estrita ligação entre os desenvolvimentos em Inteligência Artificial (IA), linguística e a filosofia da 

linguagem. Isso contrasta com a exposição clássica de Alan Turing sobre a conversação entre máquina 

e humano, em seu Machinery and Inteligence, de 1950. Essa posição de que máquinas podem conversar 

como seres humanos contrapõe com a perspectiva enunciativa advinda de Émile Benveniste. O objetivo 

do trabalho é o de expor essas concepções sobre os mecanismos linguísticos na interação humana, 

partindo, em um primeiro momento, do Teste de Turing e posteriormente para a distinção semiótica e 

semântica da língua em Benveniste, expondo uma característica fundamentalmente humana da 

linguagem. O contraste entre essas propriedades nos mostra que a IA não possui um poder enunciativo 

genuinamente humano.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Uma autoridade, ainda na atualidade, sobre inteligência artificial em um âmbito conceitual é Alan M. 

Turing. É a partir do teste de Turing que conceitualmente essa ideia surge, em que há necessidade de 

se ter dois jogadores e um jurado. Ao jurado é imputada a função de descobrir quem é o homem e quem 

é a mulher entre os jogadores; um deles deve mentir, o outro falar a verdade. Nesse caso, quando 

possível substituir um dos jogadores por uma máquina e os resultados obtidos pelo julgador for 

estatisticamente igual ao teste feito com dois humanos, então a IA seria capaz de comunicar-se 
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igualmente com o ser humano. Há diversas justificativas baseadas, especialmente, na teoria das 

máquinas discretas e muito foi delegado também ao desenvolvimento futuro da computação. É certo 

que houve avanços, e hoje a IA é fundamental para operações computacionais, especialmente em casos 

específicos. Sobra-nos, a partir disso, uma questão: as máquinas, com esse processo e os resultados, 

são capazes de comunicar-se de igual modo com os seres humanos? 

É a partir dessa condição que se adentra uma revisão bibliográfica, expondo as distinções entre o 

semiótico e o semântico da língua em Benveniste. O linguista sírio constrói em alguns textos dispostos 

em seus Problemas de Linguística Geral I e II uma concepção sobre o âmbito semiótico da língua, com 

sua forma e sentido, mas também a condição semântica, que fundamenta um âmbito da língua, também 

com forma e sentido. É esse âmbito semântico que rompe estruturalmente com a perspectiva de que 

as máquinas têm condições de travarem uma conversação no mesmo nível que o humano. Essa 

afirmação não é despropositada: as máquinas são capazes de compreender aquilo da língua que é 

semiotizável, aquilo que constitui forma em níveis linguísticos e também um sentido enquanto termo. 

Benveniste, por si, não adentra na questão da IA ou mesmo de desenvolvimentos linguísticos por 

máquinas, o que ocorre é uma extrapolação nossa, especialmente das condições semânticas de uma 

enunciação, para a ambiente da IA. 

As máquinas possuem, hoje, um poder de processamento enorme, sem contar no repositório 

inimaginável que tange a Internet. É com foco nesse ambiente que as IA são focadas atualmente. Há, 

inclusive, inúmeras tentativas de romper com o jogo da imitação proposto por Turing, em diversos 

níveis. Essas condições, embora sejam plenamente efetivas em ambientes controlados, não conseguem 

dar conta do seio da vida social. Uma máquina não consegue atingir uma capacidade enunciativa como 

um ser humano em todos os âmbitos, e isso indica, sobretudo, que a máquina não o faz porque não 

enuncia. Ela aprende, de acordo com o que é estipulado em repositórios, por questões de probabilidade, 

e replica tal conhecimento quando questionada sobre. Isso contraria uma posição benvenisteana da 

ordem semântica, especialmente quando se fala na enunciação humana, capaz de recriar, de 

transformar a língua em cada enunciação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É com base nas revisões bibliográficas e contraposições teóricas que dois temas essencialmente unidos, 

mas ainda carentes de contraposições, são postos. A enunciação, com seu caráter constitutivo, não 

pode ser propriedade das máquinas, justamente por essas apenas manipulares a linguagem por 

probabilidade dentro de repositórios, e o ser humano potencialmente significar e ressignificar a língua 

em todos os aspectos comunicacionais da vida social. 

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral I. Campinas  - SP: Pontes, 5. ed., 2005. 

_____. Problemas de linguística Geral II. Campinas – SP: Pontes, 2. ed. 2006 
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RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

TURING, A. M. Machinery and Intelligence. Oxford: Mind, v. 59, n. 236, out. 1950. [p. 433-460]      

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

0
0

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A CRIANÇA E A EXPERIÊNCIA NA LINGUAGEM POÉTICA 

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A EXPERIÊNCIA ENUNCIATIVA: A 

VIVÊNCIA DA LINGUAGEM POÉTICA DA CRIANÇA EM 

INTERAÇÕES VERBAIS PRODUZIDAS EM CONTEXTO ESCOLAR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Aline Aguirre  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O tema de investigação deste trabalho é a experiência enunciativa: a vivência da linguagem poética da 

criança em interações verbais produzidas no contexto escolar. Este trabalho se justifica pela busca de 

subsídios, na vivência da linguagem poética pela criança, da possibilidade de estabelecer uma relação 

entre os estudos acerca da aquisição da linguagem e o trabalho com linguagem poética na Educação 

Infantil, por meio de um vínculo entre a linguagem da criança e a linguagem poética, que se instaura a 

partir das interações que a criança estabelece entre a linguagem e a experiência vivenciada com os 

arranjos poéticos realizados no discurso. Definimos como objetivo geral: Identificar, em interações 

verbais produzidas em contexto escolar, como a criança vivencia a linguagem poética e de que forma 

tal vivência constitui sua experiência enunciativa na aquisição da linguagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foi desenvolvido um trabalho aplicado, configurando o que se entende por uma pesquisa-ação, uma 

vez que, a partir de fundamentos teórico-metodológicos advindos dos estudos na perspectiva 

enunciativa aquisicional da linguagem, proposta por Silva (2009), desenvolveu-se um trabalho com 
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crianças, envolvendo a produção de dados, o registro e a análise desses dados, coletados através da 

aplicação de atividades com arranjos poéticos. O projeto de pesquisa desenvolveu-se com 12 crianças 

de uma turma de pré-escola, com idades de 5 e 6 anos, estudantes da Escola Municipal Casa da Criança 

Dona Dele, situada no município de Camargo – RS. O registro de dados foi realizado em formato 

audiovisual, durante o desenvolvimento de quatro ações com as crianças, na turma na qual somos o 

professor regente. Os dados coletados durante a ação, marcados pelo discurso poético da criança, 

apresentados a partir de recortes enunciativos, são analisados a partir do olhar para os arranjos poéticos 

que se presentificam na realização do discurso da criança, fundamentados com base na teoria 

enunciativa de Benveniste (2005, 2006). Essa experiência revela que, a partir da vivência com a poética, 

a criança pode vir a produzir e reproduzir arranjos poéticos em seu discurso, estabelecido nas interações 

verbais que vivencia com o outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Percebemos que o trabalho com a poética ajuda a criança a construir uma espécie de ponte entre o 

mundo real e o simbólico, contribuindo para a formação do imaginário e estimulando a criatividade 

através da percepção que cada um faz das palavras poéticas e da beleza existente nelas. A vivência do 

poético permite a criança experimentar novas relações com a linguagem, brincar com as palavras, 

expressar emoções e sentimentos, mobilizando novas significações à vida na linguagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística Geral I. Tradução: Eduardo Guimarães et. al. 5 ed. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2005. 

______ . Problemas de linguística Geral II. Tradução: Eduardo Guimarães et. al. 2 ed. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2006. 

SILVA, Carmen Luci da Costa. A criança na linguagem - enunciação e aquisição. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AS MÚLTIPLAS VOZES NAS INTERAÇÕES COM A LINGUAGEM 

ARTIFICIAL. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Oliveira Brum  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patrícia da Silva Valério 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Sustentada pelos estudos dos filósofos russos Mikhail Bakhtin e Valentin Volóshinov, a presente 

proposta de pesquisa investiga no discurso promovido pela inteligência artificial (IA) os conceitos de 

interação verbal, significação e entoação expressiva presentes na obra Marxismo e Filosofia da 

Linguagem. 

A partir de conversas extraídas de interações com a IA por meio de aplicativos, buscamos os recursos 

linguísticos usados pelas linguagens automáticas que nos permitem pensá-las sob a perspectiva 

dialógica proposta por Bakhtin (1997) e Volóchinov (2018) tendo em vista tais conceitos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A investigação inicial se dá em relação a interação verbal, que, segundo os autores, compreende tudo 

que está envolvido no processo de comunicação, como os atos sociais de caráter não verbal (gestos, 

pausas, etc.), estabelecendo significados entre o verbal e as perspectivas de valor. Em relação ao 

conceito de significação, Volóchinov (2018) considera que é na interação que a capacidade de 

significação das palavras torna-se real e pode ser compreendida. Para eles, é impossível um sentido 

único e definido para um determinado signo. O terceiro conceito proposto na investigação, reside no 

reconhecimento de que a palavra tem ênfase valorativa, transmitida por meio da entoação expressiva.   

Na concepção dialógica da língua, locutor e interlocutor são sujeitos que se encontram numa atividade 

interativa. Buscamos, inicialmente, perceber a presença de um sujeito no discurso proposto pela IA, 
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através do uso de inferências como “entendeu?” e “viu?!” dirigidas ao interlocutor. Em relação ao 

processo de significação, notamos na IA a compreensão de signos isolados e uma resposta efetiva a eles, 

dentro do contexto em que se situa o ato discursivo. Signos linguísticos que estão fora do contexto 

programado provocam uma “quebra” na comunicação.  

A entoação expressiva é proposta através dos emoticons que traduzem expressões humanas variadas. 

O uso de um emoticon piscando ao final da mensagem, por exemplo, possui valor de um enunciado 

gesticulado, relacionado ao extraverbal que é inerente ao ato de fala. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Embora ainda embrionários, tais estudos vislumbram a possibilidade de inferir que tais interações 

possuem marcas contextuais, de valor e significado que a colocam em condição de igualdade com o 

Outro, tornando possível pensá-la numa perspectiva dialógica. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. Tradução de Maria 

Ermantina Galvão G. Pereira.    

VOLÓCHINOV, Valentin; BAKHTIN, Círculo de. Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018. 

Tradução de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

CONSTITUIÇÃO DA OBRA E DO AUTOR NO GÊNERO 

AUTOBIOGRÁFICO: LEITURAS, MEMÓRIA E DIALOGISMO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Bruna Viciniescki  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Dr. Miguel Rettenmaier  

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho versará sobre o gênero autobiográfico e os fatores que influenciam sua constituição. 

Autobiografia é um gênero literário em que o autor narra sua vida em retrospecto, comumente escrita 

em primeira pessoa e em prosa, no qual autor, narrador e personagem se configuram na mesma pessoa, 

além de se apresentar como um gênero contratual onde o leitor deve aderir ao relato com a premissa 

que esse seja verídico. Esta pesquisa faz parte do marco teórico da dissertação de Mestrado que 

estamos desenvolvendo desde 2019 no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) e tem como título 

provisório "Autobiografia e sistema prisional (a leitura de quem passa e a leitura de quem fica)". Esta 

comunicação tem como objetivo demonstrar os diversos fatores que envolvem  a construção de uma 

autobiografia, levando em consideração que o autor autobiográfico se constitui e reorganiza sua história 

a partir da confecção desses relatos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica de diversos autores que teorizam sobre a autobiografia ou 

sobre os fatores que influenciam sua confecção.  Autobiografia é um gênero literário definido por Philip 

Lejeune como uma "narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, 

p.16), sendo um gênero contratual que se caracteriza menos pela sua forma composicional do que o 

pacto que se firma com o leitor, em que o autor se responsabiliza por ser fiel à sua história e o leitor se 

compremete a acreditar no que é narrado. Em relação à autobiografia, além  da conceituação e 

delimitações do gênero autobiográfico retirados do livro "O pacto autobiográfico: de Rousseau à 

Internet", de Philip Lejeune (2014), será utilizado também os estudos de  Maria Luiza Remédios (2004), 
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pesquisadora dos acervos literários de Josué Guimarães e Érico Verissimo, que versa sobre a 

autobiografia no capítulo "o empreendimento autobiográfico em Josué Guimarães e Erico Verissimo", 

presentes no livro As pedras e o Arco (2004), organizado por Regina Zilbermann. Além da autobiografia, 

esta pesquisa explana três  fatores que influenciam na composição do gênero autobiográfico: a leitura, 

a memória e as vozes presentes no discurso.  Abordamos  Roger Chartier (2001) e Michèl Petit (2013), 

ambos antropólogos que se ocupam com a história da leitura e a leitura como espaço de construção 

identitária, de forma a observar as implicações da leitura para a consolidação do gênero e autor 

autobiográficos, uma vez que o gênero surge a partir de uma concepção humanista de autor e leitor 

individual e o autor autobiográfico se desenvolve através das leituras que realiza ao longo de sua vida. 

Em Paul Ricoeur (2007) filósofo que se dedica a passagem do tempo, às questões da memória e suas 

implicações com a história, buscamos fundamentar a fonte primária da autobiografia: a memória do 

autor. Por fim, utilizamos as conceitualizações de Bakhtin (2016), filósofo da linguagem, a respeito da 

influencia da voz do Outro no discurso do Eu, entendendo que a construção desse Eu autobiográfico é 

impregnada da presença do outro, quer como horizonte de expectativas que insere o autor num 

contexto cultural, social e histórico, quer como embate de discursos que permeiam e constituem o seu 

texto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A autobiografia é profundamente marcada pelas relações de alteridade, seja com o Eu que escreve com 

o Eu que é recordado, com o leitor e a sua comunidade leitora, entre o leitor e o outro que se apresenta 

por meio da literatura, entre o escritor  e a memória individual e coletiva e por fim entre o escritor e os 

discursos que o permeiam, em que acredita ou refuta, mas que o consitituem como sujeito e como 

escritor, além da influência constante do horzonte social (social, histórico e cultural). 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKTHIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016. 

CHARTIER. Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.   

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: De Rousseau à Internet; tradução Jovita Maria Gerheim 

Noronha. 2.ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.  

PETIT, Michèle. Leituras: do espaço íntimo ao espaço público. São Paulo: Editora 34, 2013 

REMÉDIOS, Maria Luiza. O empreendimento autobiográfico em Josué Guimarães e Érico Verissimo. In: 

ZILBERMAN, Regina. et al. As pedras e o Arco: Fontes primárias, teoria e história da literatura. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2004, p. 277-342. 

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION AS A BRIDGE TO 

THE PROCESS OF INTERNATIONALIZATION AT HOME 

 

AUTOR PRINCIPAL: Cleonice Pletsch  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Dra. Luciane Sturm 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

English as a Medium of Instruction (EMI) is essencial in the process of Internationalization at Home (IaH). 

Not only EMI enables access to knowledge produced worldwide, it also allows locally produced 

knowledge to spread, once English is the international language in the academic and scientific world 

today. This work aims to reflect and discuss the potentialities of EMI in the context of IaH. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Considering the theoretical presentation of concepts for this discussion, IaH is understood as a practice 

which seeks to promote more inclusion to the process (BAUMVOL & SARMENTO, 2019). According to 

Baumvol (2016), IaH is the one that occurs in an institution in the own country, not in the international 

education abroad. In IaH, the social dimensions of cultural aspects go beyond the educational settings 

and promote integration in formal and informal extracurricular activities, which foster contributions to 

the local society, as the respect for diversity is promoted together with varied social skills. EMI has a 

fundamental role in that scenario not only to access content in the language, but also because the 

"instructors and students can take part in authentic practices that require the use of English. This leads 

to an improvement in their proficiency for various practical purposes" (BAUMVOL & SARMENTO, 2019, 

p. 95). Aspects go beyond the linguistic improvement and comprise cooperative academic experiences 

locally and globally, access and production of specific content, spread of local productions, contibutions 

to the home university, partnerships and promotion of a global citizenship awereness, to mention but 

a few. In its 2014 publication, UNESCO states the meaning of global citizenship leads to many 

interpretations, some of them have to do with surpassing borders of nations and states, some others 
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highlight a cosmopolitan view, and a more broaden idea emphasizes planet conservation. In the 

educational context, global citizenship is highly concerned with relevance of knowledge in a global 

perspective (UNESCO, 2014). Besides the awareness and understanding of how the world works, some 

characteristics of a global citizen are their own role as a citizen, respect and value for diversity, 

participation from the local to the global. A global citizen is outraged by social injustice, is willing to act 

and make the world more equitable and sustainable, and takes responsibility for their actions. All of 

those skills may be encouraged by the EMI practices which seek to promote inclusion and develop 

confidence while teaching content. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As EMI practices which are alligned with IaH spread, chances are more professors and students will 

benefit from content and language without having to leave their local higher institutions, at the same 

time they affect positively their local communities. Thus, EMI, when adopted in an inclusive perspective, 

has the capability of fomenting IaH.  

 

REFERÊNCIAS: 

BAUMVOL, L. O uso do inglês como meio de instrução no contexto superior brasileiro: percepções de 

docentes. In: COLÓQUIO DE LINGUÍSTICA, LITERATURA E ESCRITA CRIATIVA, 9., 2016, Porto Alegre. 

Anais... Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. p. 362-370. 

BAUMVOL, L.; SARMENTO, S. Can the use of English as a Medium of Instruction Promote a More 

Inclusive and Equitable Higher Education in Brazil? SFU Educational Review, v. 12, n. 2, p. 87-105, 2019. 

UNESCO. Global Citizenship Education. Paris, 2014. Available at: 

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729>. Access in: 10 jan. 2020. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

BNCC:  AMPLIANDO OS LETRAMENTOS E OS 

MULTILETRAMENTOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daiane de Almeida.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luciane Sturn 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Em meados de 1988, promulgada a constituição federal no Brasil, através do artigo 210, deu-se o 

pontapé inicial para a criação da uma base nacional comum curricular, a qual deveria prever a fixação 

de conteúdos mínimos para a educação básica. Iniciava-se todo um processo do pensar e discutir sobre 

este documento que poderia abrir caminhos e possibilidades para a igualdade de direitos educacionais 

e, acima de tudo, à equidade para estudantes de norte a sul do país. Considerando esse percurso, este 

estudo tem como objetivo discutir a Base Comum Curricular (BRASIL, 2017 – BNCC), mais 

especificamente, a proposta de ensino das linguagens para o ensino fundamental  e os conceitos mais 

relevantes, que se fazem necessário ao professor de língua portuguesa.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir de 2015 a BNCC foi ganhando forma, tendo em 2016 mais de 12 milhões de contribuições no 

seu texto e em 2017, a homologação das etapas de educação infantil e ensino fundamental. Com a 

conclusão do processo em 2018, a BNCC passou oficialmente a ser o documento referência para a 

construção dos currículos das instituições escolares brasileiras como um todo.  A essência da proposta 

é de contribuir, fornecendo as bases fundamentais de aprendizagens que todos os estudantes têm 

direitos, o que implica na revisão, orientação, adequação dos currículos nas escolas, permitindo, assim, 

a aproximação do ensino com o estudante e sua realidade. Dessa forma, fica evidente que os 

profissionais da educação necessitam ampliar as discussões sobre sua realidade escolar, a identidade 

da escola, da comunidade escolar, da região para construir um currículo que não apenas garanta os 
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direitos básicos, mas também dialogue com a realidade do estudante, aproximando-se da qualidade 

educacional tão almejada, fundamentando, assim, os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos discentes. Com a implementação da BNCC, novos conceitos e pressupostos emergiram, desafiando 

os professores e a equipe pedagógica ao estudo dessa nova proposta de forma crítica e reflexiva.  Assim, 

este trabalho, contextualiza a BNCC, discutindo dez competências gerais propostas no documento, que  

estão diretamente ligadas às questões de linguagens. Além disso, traz uma reflexão sobre a formação 

do indivíduo/estudante, e as perspectivas do documento para ampliar os seus letramentos e 

multiletramentos, de forma significativa e crítica, por meio de diversas práticas sociais apoiadas na 

oralidade, na escrita e outras linguagens. (BNCC, 2017, p 65, 66)    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A compreensão por parte dos professores, sobre a proposta contida na BNCC é fundamental para que 

o documento se realize no ambiente escolar. Com isso, todas as discussões e reflexões sobre as 

temáticas abordadas no documento são pertinentes aos educadores. Esses profissionais necessitam 

redimensionar suas propostas de ensino, alinhando-as criticamente ao documento, considerando a 

realidade de cada região e contribuindo para a formação de cidadãos críticos e com uma ampla visão 

de mundo.  

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC. 2017. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf > Acesso em 10.08.2020 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LIVROS ILUSTRADOS EM LÍNGUA INGLESA: UMA PROPOSTA 

DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Daiane Zamoner  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Nem todos os alunos tem acesso a livros, isso se deve a aspectos culturais, em que o livro não é visto 

como item de primeira necessidade, ao alto custo editorial no país e ao grande uso das tecnologias. 

Pensando nisso, cabe ao professor apresentar livros de qualidade, despertando nos alunos o gosto pela 

leitura e pela literatura, proporcionado um maior acesso às bibliotecas escolares. A pesquisa sob o tema 

"Livros ilustrados em língua inglesa: uma proposta de formação continuada aos professores" visa 

demonstrar a importância dos livros ilustrados em formação continuada de professores de língua 

inglesa da rede pública de ensino. A formação continuada contribui com o fazer pedagógico do 

professor, favorecendo a troca de experiências, pois é na interação que os professores terão a 

oportunidade de compartilharem suas ações, de modo a aprenderem continuamente e contemplarem 

seus alunos com leituras instigantes e de qualidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Aos professores, foi apresentada a trajetória da literatura ao longo dos anos, em que foi discutida sua 

importância na história da humanidade. A partir de questões norteadoras, os professores foram 

instigados sobre a importância da aplicabilidade de textos literários como proposta lúdica e pedagógica. 

Posteriormente, foram analisados os relatos de experiência em que os livros ilustrados foram utilizados 

como proposta de prática de ensino de língua inglesa em escolas públicas. Os dados foram coletados a 

partir de formações pedagógicas realizadas com professores de língua inglesa, da rede pública de 

ensino, na região oeste de Santa Catarina. O estudo mostra que momentos de contação de histórias 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

1
1

 

poderá despertar a leitura como fruição, além de contribuir para a prática de ensino como valioso 

recurso pedagógico. A fundamentação teórica estará apoiada nos conceitos explicitados por Marcuschi 

(2010), quanto aos gêneros do discurso, Faria (2012), em relação a literatura infantil na sala de aula, 

Ramos (2011), sobre ilustração nos livros infantis, Petit (2013) no que diz respeito à leitura e Kress 

(2001), em relação ao ensino e aprendizagem multimodal. Utilizar a literatura e a contação de histórias 

para crianças contribui para processo de ensino e aprendizagem, além de aprimorar o repertório lexical, 

a criticidade e o imaginário dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados demonstram que propostas de formação continuada, a partir dos livros ilustrados, aos 

professores de língua inglesa, contribuem significativamente no processo de apropriação da leitura e da 

escrita dos alunos, além de aprimorar o senso crítico e criativo.  

 

REFERÊNCIAS: 

FARIA, Maria Alice. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2012. 

KRESS, G. et al. Multimodal teaching and learning: the rhetorics of the science classroom. London and 

New York: Continuum, 2001. 

PETIT, Michèle. Leituras: do espaço íntimo ao espaço público. Tradução de Celina Olga de Souza. São 

Paulo: Editora 34, 2013. 

RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2011. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

INTERSEÇÕES ENTRE MÚSICA E LITERATURA NO ROMANCE: 

A AUTOFICÇÃO EM LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edemilson Antônio Brambilla  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ivânia Campigotto Aquino 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Emergente a partir da segunda metade da década de 1970, o termo autoficção foi criado pelo escritor 

francês Serge Doubrovsky – também autor do primeiro livro do gênero, chamado Fils (1977) − para 

designar um modelo de escrita que mistura realidade e ficção, em uma narrativa que oscila entre o 

autor e o “outro” ficcional, mesclando dois modelos de escritas distintos, a autobiografia e a ficção. Por 

meio desse gênero híbrido, tem-se o surgimento de um novo modelo narrativo de escrita de si, onde 

torna-se praticamente impossível identificar de maneira claramente demarcada a enunciativa do “eu” 

no percurso criativo do autor. Com base nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é analisar o papel 

da autoficção na obra do escritor sul-rio-grandense Luiz Antonio de Assis Brasil, em especial, tomando 

como base de análise as obras nas quais esse modelo de escrita pode ser percebido de maneira mais 

evidente, a saber: O homem amoroso (1986) e O inverno e depois (2016). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Nascido em Porto Alegre, Luiz Antonio de Assis Brasil, antes de se tornar docente universitário, dedicou 

boa parte de sua juventude à música, atuando como violoncelista profissional da Orquestra Sinfônica 

de Porto Alegre (OSPA) por quinze anos. Desse modo, a familiaridade do escritor com o exercício musical 

faz com que música e literatura relacionem-se mutuamente em praticamente todas as suas obras. Para 

a perspectiva assumida no presente estudo, a presença dessas vivências do escritor, agora 

ficcionalizadas em suas obras, passam a delinear um percurso autoficcional. Tais características podem 

ser evidenciadas especialmente em livros como O homem amoroso (1986) e O inverno e depois (2016). 
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Essas obras podem ser consideradas narrativas distintas no percurso estético seguido pela ficção 

assisiana, já que, são narrativas que se passam no tempo presente do romancista, o século XX no caso 

de O homem amoroso, e o século XXI no caso de O inverno e depois, enquanto as demais estão situadas 

em um tempo anterior ao do escritor. 

Em O homem amoroso, tem-se o relato de um músico violoncelista − chamado Luciano −, e dos aspectos 

que envolvem o cotidiano de uma orquestra em exercício durante os anos da ditadura civil-militar 

brasileira (1964-1985). Ao analisar os aspectos autoficcionais presentes em sua narrativa, Assis Brasil 

(2012), afirma que o enredo está intimamente relacionado com as suas experiências pessoais enquanto 

músico da OSPA durante aquele turbulento cenário político e social vivenciado no país. De acordo com 

a interpretação de Gasparini (2014) acerca da autoficção, a narrativa assisiana pode ser entendida 

enquanto autoficcional ao passo em que, sem abrir mão de um caráter verossímil, Assis Brasil transita 

entre o autobiográfico e o ficcional, levando o leitor à uma incapacidade de distinção clara entre essas 

duas formas de narrar. 

Isso também ocorre na construção ficcional de O inverno e depois, cujo enredo estrutura-se novamente 

em torno de um músico violoncelista, mesmo instrumento de Assis Brasil. Nessa obra, Julius é um 

músico em conflito com seu exercício musical e com diversos problemas pessoais. A narrativa se passa 

em três espaços-tempos: o pampa gaúcho, a cidade de São Paulo, e a cidade alemã de Würzburg. Além 

da recorrente temática musical, temos que considerar, nesta análise, que o romancista também 

vivenciou, diretamente, os ambientes retratados em sua ficção, discorrendo, portanto, sobre cenários 

que são intimamente ligados ao seu imaginário, originando representações de duas realidades 

marcadamente distintas: o pampa sulino e o cenário alemão de Würzburg; e, a representação da vida 

musical brasileira e europeia. Essas experiências dizem respeito, conforme afirma o próprio Assis Brasil 

(2020), a narrativas que somente ele seria capaz de escrever, por conta de sua trajetória pessoal, e que, 

não por acaso, tais temáticas tornam-se  recorrentes ao longo de seu percurso ficcional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao analisar a unidade temática presente em muitas de suas obras, vemos que Assis Brasil volta-se a 

assuntos intimamente ligados às suas experiências pessoais. Isso parece respaldar, ao menos em partes, 

a perspectiva assumida no presente estudo, onde as relações de Assis Brasil com o universo musical 

podem ser evidenciadas em suas obras por meio de referências autoficcionais. 

 

REFERÊNCIAS: 

ASSIS BRASIL, L. A. O homem amoroso. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2000. 120p. 

ASSIS BRASIL, L. A. O inverno e depois. Porto Alegre: L&PM, 2016. 

DOUBROVSKY, Serge. Fils. Paris: Galilée, 1977. 
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GASPARINI, P. “Autoficção é o nome de quê?”. In: NORONHA, J. M. G. (ORG.). Ensaios sobre autoficção. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. p. 181-221. 

LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL EM CASA. FLISM em casa, 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dr0NpbSZjG0&list=PLnKT0R6HLgh6_87c8O9zsUEOoQ5rcriG2&i

ndex=12>. Acesso em: 10 de agosto de 2020. 

TV Câmara Porto Alegre. Especial escritores: Luiz Antonio de Assis Brasil. 2012. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=W-RMnmpQ7o8>. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

LONGE DEMAIS DAS CAPITAIS: O ROCK NO RIO GRANDE DO 

SUL NOS PRIMEIROS ANOS DA BANDA ENGENHEIROS DO 

HAWAII 

 

AUTOR PRINCIPAL: Edemilson Antônio Brambilla  

COAUTORES: Alexandre Saggiorato 

ORIENTADOR: Alexandre Saggiorato 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Durante a década de 1980, despontaram no cenário brasileiro, bandas de rock que alcançariam 

visibilidade nacional por meio dos principais canais midiáticos do centro do país. A crescente 

popularização do rock em todo o território nacional, fez com que as bandas de rock gaúchas que aos 

poucos se formavam no Estado, apesar da considerável distância geográfica, também acabassem 

conseguindo um maior espaço para a divulgação de seus trabalhos, seja através das rádios, ou através 

de bares e casas de shows voltadas ao público jovem. Dentre os grupos que despontaram nesse cenário, 

podemos destacar nomes como Engenheiros do Hawaii, Garotos da Rua, Os Replicantes, e Taranatiriça. 

Este estudo, de um modo especial, busca compreender a formação da banda Engenheiros do Hawaii, 

atentando para os desafios enfrentados por seus músicos ao buscar estabelecer-se em meio ao cenário 

musical do período, situados distantes dos grandes centros urbanos e dos principais canais midiáticos 

do país. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Formada em 1985 por Humberto Gessinger (vocal e guitarra), Carlos Stein (guitarra), Marcelo Pitz 

(baixo) e Carlos Maltz (bateria), os Engenheiros do Hawaii estiveram intimamente relacionados com a 

emergente cena musical urbana porto-alegrense da década de 1980. As primeiras apresentações do 

grupo, em pequenos festivais de música organizados pela cena jovem do Estado, foram fundamentais 

para a participação da banda na coletânea intitulada Rock Grande do Sul, lançada pela gravadora RCA 
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naquele mesmo ano. Conforme Lucchese (2016), o álbum Rock Grande do Sul não ficou marcado como 

um sucesso de vendas, mas serviu para difundir para todo o país alguns destaques da ebulição sonora 

vivida no Rio Grande do Sul. Em uma época sem internet e redes sociais, a comunicação com públicos 

mais amplos era totalmente dependente de meios como televisão, rádio e jornal. Neste momento, ter 

uma gigante da indústria fonográfica trabalhando a favor de uma banda era o único meio de fazê-la 

circular em nível nacional. 

É a partir da participação nessa coletânea que os Engenheiros do Hawaii tiveram seu primeiro contato 

com as gravadoras, possibilitando o consequente lançamento de seu primeiro LP, intitulado Longe 

demais das capitais (1986). Ainda que diretamente influenciado pela sonoridade roqueira produzida nos 

principais centros urbanos do país, como o eixo Rio-São Paulo, o disco também aponta, a despeito das 

preferências estéticas dos principais canais midiáticos brasileiros do período, para características 

marcadamente regionalistas incorporadas pela banda, pois, conforme Lucchese (2016, p. 135), não é à 

toa que a faixa-título do álbum começa com uma marcada milonga de guitarra, baixo e bateria, e que 

Nei Lisboa participa do grande hit do disco, Toda forma de poder. Vejamos um trecho da letra de Longe 

demais das capitais, onde pode-se perceber um possível retrato das implicações de se viver 

geograficamente distante dos grandes centros urbanos do país: Nossa cidade é muito grande / e tão 

pequena / tão distante do horizonte do país [...] Nossa cidade é tão pequena / e tão ingênua / estamos 

longe demais das capitais. 

No âmbito sonoro, as dificuldades enfrentadas pela banda durante aqueles anos também podem ser 

evidenciadas desde o seu primeiro trabalho, tendo em vista que, a realidade tecnicamente precária de 

Porto Alegre não deixou de ser retratada no álbum. De acordo com Lucchese (2016, p. 144), o grupo 

não fazia questão de eliminar pequenas falhas de gravação presentes no disco, com o objetivo de deixar 

aparente as dificuldades de desenvolver um trabalho artístico a partir de uma província. Essas e outras 

características parecem remeter a algumas das dificuldades enfrentadas pela banda na busca pela 

ascensão no cenário musical do período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Essas influências regionais refletidas no processo composicional da banda apontam para um percurso 

estético que influenciou tanto o aspecto poético quanto sonoro das suas criações musicais. Tais 

características denunciam, mesmo que implicitamente, a precariedade musical porto-alegrense durante 

aqueles anos, bem como o difícil acesso ao cenário musical do centro do país. 

 

REFERÊNCIAS: 

ENGENHEIROS DO HAWAII. Longe demais das capitais. RCA, 1986. 

LUCCHESE, Alexandre. Infinita highway: uma carona com os Engenheiros do Hawaii. Caxias do Sul: Belas 

Letras, 2016. 328p. 

Rock grande do sul. RCA, 1985. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIÁLOGO VIRTUAL: A INTERAÇÃO ENTRE HUMANOS E 

ASSISTENTES VIRTUAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Elaine Ribeiro  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE: Universidade de passo Fundo - Passo Fundo/RS/Brasil 

 

INTRODUÇÃO: 

Entre os maiores avanços tecnológicos estão os assistentes virtuais, que reúnem informações em uma 

linguagem personalizada, dando a impressão de estarmos conversando com um indivíduo real. Nesse 

cenário, percebemos a necessidade de se refletir sobre o desenvolvimento de instrumentos 

tecnológicos com a capacidade de recriar a interação humana e o quanto isso provoca mudanças sociais 

relevantes. Desse modo, este estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a interatividade 

existente entre o homem e os assistentes virtuais, considerando o entendimento de que a comunicação 

discursiva, nas suas mais diversas formas, fundamenta-se no diálogo e na interação entre indivíduos e 

discursos. Privilegiamos como aporte teórico os estudos teóricos sobre interação verbal de Mikhail 

Bakhtin (2010). Como procedimentos metodológicos, este estudo é resultado de uma pesquisa 

exploratório-qualitativa e se configura como bibliográfico e descritivo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A era digital vem sendo marcada pelo desenvolvimento de inúmeras tecnologias que proporcionam 

interação imediata e um nível de integração inimaginável em outros tempos. Um dos exemplos que 

mais se destaca nesse sentido são os assistentes virtuais inteligentes, em outras palavras uma 

inteligência artificial, que busca formas ou dispositivos computacionais semelhantes à capacidade 

racional humana para solucionar problemas, tomar decisões ou, até mesmo, ser inteligente. Conforme 

Teixeira (2009), máquinas que, ao resolver problemas, pareçam pensar e dialogar com humanos. Lara 

(2019), ao citar Calado (2016), afirma que os assistentes virtuais são “[...] programas desenhados para 
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dialogar e interagir com as pessoas de forma natural e amigável, em uma interação interpessoal verbal, 

por voz ou texto”. (LARA, 2019, p. 67). Nesse sentido, é importante identificar os elementos que 

caracterizam o diálogo e a conversação a fim de se compreender o fenômeno da mediação tecnológica 

Para Bakhtin (2010), “pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja”. (BAKHTIN, 2010, p.127).  

Para esse autor, a construção do diálogo vai além do envolvimento entre emissor e receptor da 

mensagem, compreende tendências básicas e constantes da recepção ativa do discurso do outro. O 

receptor passa a ser emissor e este ocupa a posição daquele. Trata-se de um movimento dialético do 

diálogo, e, portanto, dialógico, em que ora o indivíduo é ouvinte, ora locutor. Além disso, para Bakhtin 

(2010), a palavra tem sempre um sentido ideológico e está relacionada com as vivências dos envolvidos, 

com o contexto e carrega uma soma de significados dados a ela pelo meio social. A interação verbal não 

se caracteriza pela simples sequência linguística de ações conversacionais, é necessário que haja a 

participação efetiva dos interlocutores. 

Neste estudo, buscamos verificar a interação verbal existente entre usuários virtuais e assistentes 

virtuais. Para tanto, iniciamos buscando amparo em diversos estudos da área da ciência computacional 

a fim de compreender as funções e objetivos de um assistente virtual e como acontece a interatividade 

entre humanos e essa nova tecnologia. Após apresentamos as noções sobre diálogo e interação verbal 

postuladas pelo teórico russo Mikhail Bakhtin (2010). A ideia de interatividade que guiou a pesquisa foi 

a de relação mutuamente ativa entre os integrantes da interlocução discursiva, em que não há divisão 

inativa e distante entre emissor e receptor. Ainda que o assistente virtual afete as escolhas do usuário 

a partir de suas respostas, ele nunca se transforma perante quem o questiona. Se a mesma sequência 

de perguntas for realizada se obterá as mesmas respostas. O diálogo existente entre humanos e 

assistentes virtuais não permite ao receptor sair de seu papel “passivo”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A noção de interatividade que norteou esse estudo foi a de permanente atitude responsiva ativa entre 

os sujeitos envolvidos no processo de interação discursiva. Na interação homem e máquina o diálogo 

se restringe a respostas programadas, pré-definidas pelos desenvolvedores de determinada tecnologia. 

Considerando a interação e seus elementos de interatividade, há limitadores tecnológicos que 

restringem a atividade do assistente virtual enquanto interagente em um diálogo. 

 

REFERÊNCIAS: 

NBAKHTIN, M. (Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem.13. ed. Trad. M. Lahud; Y. F. Vieira. São 

Paulo: Hucitec, 2010. 

LARA, Caroline Gomes. Fala com o meu bot: experiência e interatividade no uso de chatbots como 

estratégia de marca. Porto Alegre. 2019. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social). Programa de 
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Pós-Graduação Mestrado em Comunicação Social – PUCRS. Disponível em: 

https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/8788/2/CAROLINE_GOMES_LARA_DIS.pdf. Acesso em: 

15 fev. 2020. 

TEIXEIRA, João de Fernandes. Inteligência artificial. São Paulo: Paulus, 2009. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A LEITURA E O PROFESSOR: EDIFICAÇÃO DO LEITOR. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Fátima Cristina dos Passos Cunert  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Fabiane Verardi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF 

 

INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa teve como objetivo traçar a relação dos professores de Língua Portuguesa, das escolas 

públicas municipais de Passo Fundo com a leitura: examinar o perfil leitor desses docentes que 

trabalham com os anos finais do ensino fundamental, nonos anos, como também, analisar a trajetória 

de leitura e a sua formação como professor leitor ou não-leitor; averiguar as concepções acerca da 

literatura; questões que apontam não só o encadeamento que esses educadores possuem com a 

disciplina que lecionam, mas com a forma como a leitura se estrutura na prática. O processo imediato 

foi de uma pesquisa de campo, quando a intenção é a de obter informações e encaminhamentos a 

problemas para os quais deve reverter em respostas; além disso, como hipótese, ou até mesmo, a 

descoberta de possíveis variáveis, e a relação entre elas, in loco, sem a interferência do investigador.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A palavra leitura destaca-se como uma atividade de captação das ideias do autor, que depende também, 

das experiências e conhecimentos do leitor; tornou-se uma atividade extremamente notável, 

atendendo à múltiplas finalidades; uma parte fundamental no processo educacional, resultando na 

construção do indivíduo, como altamente complexa de produção de sentidos. O ato de ler não é um 

processo passivo. 

Compete a ele - um construtor de sentido, sujeito ativo no processo, e não apenas um receptor passivo 

- efetivar um labor funcional de compreensão e interpretação, a partir de seus próprios objetivos, dos 

processos de seleção, antecipação, inferência e verificação de que a verdadeira leitura se legitima, pois 

consentem no controle do que vai sendo lido, empenhando assim, tomada de decisões diante às 

dificuldades da compreensão.  
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O mediador primeiro de leitura na escola é, sem dúvida, o professor. Se classifica, socialmente, como 

um sujeito que lê: leitor; um exemplo a ser seguido, com preparação pedagógica e educacional para o 

exercício de produção do conhecimento. Na vivência docente, no Brasil, o professor enquanto pessoa 

leitora, não é o que se retratou em relação à competência leitora, pois “a formação aligeirada – ou de 

meia tigela – dos professores, o aviltamento das suas condições de trabalho, o minguado salário e as 

políticas educacionais caolhas fazem com que os sujeitos do ensino exerçam a profissão sem serem 

leitores” (SILVA, 2009, p. 23). 

Um ser social é, antes de tudo, uma pessoa, e essa, exemplifica o professor diretamente a essa leitura, 

que possui uma vida comum, como qualquer outro, com sentimentos, emoções, relações familiares, 

sociais, ou seja, com dimensão social. Possui uma caminhada leitora, desde o início de sua formação 

como leitor, nas etapas do seu desenvolvimento, mas com o envolvimento de ações variadas pela 

organização a qual está inserido e os mediadores de leitura que o fizeram se reconhecer dentro do 

mundo de diversas facetas.   

Ao apresentar uma extensão pessoal e real, o representante da docência se encontra, normalmente, 

envolto com práticas de leitura, através das exigências e normas a que o incumbiram, seja em sala de 

aula, ou como membro nas equipes gestoras dos educandários, ou como um cidadão comum, com 

necessidades relativas ao todo. Em relação a temática em discussão, haverá de ocorrer, por longo 

tempo, a união organizacional, o coletivo do educandário, para uma dinamização de todos os recursos 

que se postam como acesso às diversas linguagens, que subjazem informações reais do que está 

explícito no mundo, atualmente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Julgou-se que esse estudo viabilizou aos professores de Língua Portuguesa a obtenção de uma análise 

quanto à sua compreensão de leitura, de como é o seu perfil representativo, a sua concepção de leitura. 

Ademais, concedeu um conhecimento supremo na familiaridade do sistema de formação de leitores em 

andamento, e na propagação de novos leitores, sendo que, o entendimento de tal processo, é vital para 

os profissionais que exercem o labor na educação, de forma sui generis. 

 

REFERÊNCIAS: 

CUNERT, Fátima Cristina dos Passos. O PERFIL LEITOR DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO. 2018, 164f. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2018. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O professor leitor. In: SANTOS, Fabiano dos; MARQUES NETO, José 

Castilho; RÖSING, Tania Mariza Kuchenbecker (Orgs). Mediação de leitura: discussões e alternativas 

para a formação de leitores. São Paulo: Global, 2009, p. 23-36. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

OS DOCUMENTOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Gabriela Schmitt Prym Martins   

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

Este trabalho se insere na temática da educação, mais especificamente sobre os documentos 

norteadores do ensino no Brasil e suas relações com a formação de professores de língua portuguesa. 

O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre os documentos norteadores do ensino no Brasil, partindo 

da legislação regulamentar, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/1996), para os documentos norteadores 

do currículo anteriores à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais, tornando possível um percurso que nos leve a penar, 

em relação a esses documentos, sobre a formação inicial e continuada de professores de Língua 

Portuguesa. Para tanto, pesquisamos sobre a história e as perspectivas teóricas que orientam os 

documentos norteadores e a formação de professores. Concluímos, portanto, que necessário relacionar 

a formação de professores com os documentos norteadores da educação brasileira e as questões 

teóricas das áreas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

É inegável a necessidade de refletirmos, enquanto supervisores de ensino, sobre os documentos 

norteadoras da educação brasileira e sobre a formação de professores, já que a formação inicial é uma 

de nossas atribuições. Também, é impossível nos deslocarmos de nossas áreas de trabalho, o ensino de 

língua portuguesa, no meu caso, por isso, objetivamos, com este trabalho, refletir sobre os documentos 

norteadores do ensino no Brasil, partindo da legislação regulamentar, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9394/1996), para os documentos norteadores do currículo anteriores à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), como as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
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para assim fazer um percurso até pensarmos, em relação a esses documentos, sobre a formação inicial 

e continuada de professores de Língua Portuguesa. Pensamos que esse trajeto irá possibilitar um 

trabalho final eficiente de análise das questões envolvidas nesta pesquisa o que, consequentemente, 

irá melhor a prática de oferta de formação inicial realizada pelos cursos de Licenciatura.  

Além dos aspectos legais, desde a década de 1990, a formação de professores tem sido pauta de 

pesquisas e movimentos que visam pensar sobre uma formação de qualidade e sobre a valorização do 

docente da Educação Básica. Essas questões são de interesse de diversos fóruns, órgãos, sindicatos e 

associações, sobretudo do Conselho Nacional da Educação. Ao encontro d esses pontos, tornou-se 

necessária a articulação entre as diretrizes curriculares para a Educação Básica e as diretrizes 

curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professores em nível superior, com a 

criação de uma base comum nacional para a formação inicial e continuada de professores que tem como 

princípios norteadores “[...] a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) 

trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional da educação; e) 

gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de formação” (DOURADO, 2015, p. 305). Além 

desses princípios, vivendo em um contexto desafiador para a educação no Brasil, a valorização dos 

profissionais de educação também se tornou pauta necessária para as discussões em relação à formação 

de professores.  

Há, portanto, na formação de professores, a necessidade da pluralidade e da articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos, o que exige a relação entre teorias linguísticas, no caso particular 

dos professores de língua portuguesa, e questões práticas como a aplicação e manutenção das 

competências, habilidades e objetos de aprendizagem, como os apontados pela BNCC o que perpassa, 

portanto o conhecimento dos documentos norteadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao concluirmos este trabalho, retomamos a necessidade de refletirmos, enquanto professores de um 

curso de licenciatura, sobre os documentos norteadoras da educação brasileira e sobre a formação de 

professores, já que a formação inicial é uma de nossas atribuições. Pensamos que esse trabalho deixou 

claro que na formação de professores, há a necessidade da pluralidade e da articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos, o que exige a relação entre teorias linguísticas e prática docente.  

 

REFERÊNCIAS: 

DOURADO, Luiz Fernandes. Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica: concepções e desafios. Educação & Sociedade, 

Campinas, v. 36, n. 131, p. 299-324, jun. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302015000200299&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 out. 2019. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E LITERATURA NA PERSPECTIVA DE 

MOACYR SCLIAR 

 

AUTOR PRINCIPAL: Helena de Moraes Fernandes  

COAUTORES: -  

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A divulgação científica e a literatura, apesar de aparentemente contraditórias, são recursos para o 

entendimento em geral e sobre o humano. Acontecimentos políticos e culturais recentes, amplificados 

pela pandemia de covid-19, tem explicitado que é preciso promover a vital importância de compreender 

melhor cada uma e, ainda mais, as relações (e com isso as possibilidades) entre divulgação científica e 

literatura. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar algumas das relações entre ciência e literatura, 

estabelecidas pelo escritor-médico Moacyr Scliar (1937-2011) na entrevista "Para Scliar, ciência e 

literatura são compartimentos da mesma cultura" - concedida ao Jornal da Unicamp (2004). Os 

capítulos: "O problema das duas culturas" (p. 39-9) e "Literatura, ciência e divulgação" (p. 71-88), ambos 

do livro "A divulgação da ciência como literatura" (MORA, 2003) contribuem à análise em tela.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

Moacyr Jaime Scliar (1937-2011) gaúcho, descendente russo-judaico e exímio leitor - desde criança, foi 

médico de Saúde Pública e escritor que promoveu a interface Literatura e Medicina. Scliar, ocupou a 

cadeira n. 31 da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2003 e é referência do Realismo fantástico na 

América Latina com temáticas médicas, judaicas e da condição humana. Com viés, por vezes, histórico 

e irônico, publicou mais de cinco mil crônicas jornalísticas e mais de oitenta livros – vários deles, em 

diversas línguas e países. Entre os dezenove livros que conquistaram prêmios literários, estão: “O 

carnaval dos animais” (1968), “O olho enigmático” (1988), “A mulher que escreveu a bíblia” (2000) e “O 

centauro no jardim” (1980) - "eleito em 2002 pelo National Yiddish Book Center, dos Estados Unidos, 

um dos cem melhores livros de temática judaica escritos em todo o mundo nos últimos duzentos anos", 

de acordo com o site oficial do escritor.  
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Este estudo é bibliográfico e analisa, embasado em Mora (2003, pp. 39-9 e 71-88), a entrevista "Para 

Scliar, ciência e literatura são compartimentos da mesma cultura", concedida ao Jornal da Unicamp em 

2003 por ocasião do evento "Diversidade na Ciência II: uma reflexão sobre o conhecimento e seu modo 

de produção". Nela, Scliar comenta que o trabalho com textos científicos médicos beneficiou a literatura 

que ele veio a produzir: “A influência da medicina sobre a minha literatura foi transcendente” (SCLIAR, 

2004, p. 9) e que “o interesse pelo ser humano é algo comum a escritores e médicos”(idem).  

Especificamente sobre divulgação científica, o autor afirma que "A transdisciplinaridade é fundamental 

na produção e na difusão do conhecimento" mas, “o especialismo gera uma barreira artificial entre 

ciência e humanidades, que prejudica ambas”(idem). Por outro lado, destaca que, quando se valem uma 

da outra, ambas se beneficiam. Ele explica, ainda, sobre divulgação da ciência, que “ [...] o que se ganha 

em superfície também se perde em profundidade, e vice-versa. O texto de jornal pode não permitir um 

mergulho literário tão intenso, mas ele vai pegar um público muito maior. Sobretudo num país como o 

Brasil, é uma tarefa que deve envolver todo mundo, sobretudo os intelectuais. São duas coisas 

diferentes, cada qual com suas vantagens e desvantagens, mas acho que ambas se completam.”(idem) 

Além disso, [...] as humanidades, “aí compreendidas a literatura, línguas, filosofia e arte, precisam do 

rigor lógico da ciência”, assim como a ciência “precisa da flexibilidade, da liberdade de imaginação que 

resulta da prática humanística” – afirma, Scliar. Finalmente, ele defende que “Literatura é um exemplo 

do contato humano sob a forma de um texto” e que ‘[...] ler e escrever afina a sensibilidade do médico 

e faz com que ele, sem desprezar a tecnologia, valorize essa relação médico-paciente [coisificada pelo 

excesso de tecnologia na prática médica]”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este estudo evidencia que, para Scliar: a) a ciência influencia a literatura em área temática – como na 

ficção científica - e no campo das idéias; b) Rigor lógico com flexibilidade e imaginação beneficiam tanto 

a ciência quanto a literatura; c) A divulgação científica pode ser ampla e superficial (jornais) ou restrita 

e aprofundada (literatura); d) Literatura reduz a objetificação médico-paciente. 

 

REFERÊNCIAS: 

MORA, Ana Maria Sánches. "A divulgação da ciência como literatura". Rio de Janeiro: Casa da 

Ciência/UFRJ. Editora UFRJ, 2003. 

"PARA Scliar, Ciência e literatura são compartimentos da mesma cultura" [entrevista ao Jornal da 

Unicamp], Edição 253, de 24 a 30 de maio de 2003. Acesso em 20/08/2020. Disponível em: 

https://www.unicamp.br/unicamp_hoje/ju/maio2004/ju253pag09.html 

"ROMANCE - O Centauro no Jardim". Acesso em 30/08/2020. Disponível em 

http://www.moacyrscliar.com/obras/romance/o-centauro-no-jardim/ 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

"A ÁRVORE DE NATAL" DE JOSUÉ GUIMARÃES:  VERSÕES EM 

CAMADAS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Israel Portela de Farias  

COAUTORES: Caroline de Camargo Ribeiro 

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

O ALJOG/UPF trabalha com a higienização, catalogação e digitalização de todos os itens presentes no 

acervo do escritor Josué Guimarães, além pesquisar sobre o processo criativo do autor através dos seus 

manuscritos. As pesquisas em acervo literário são de extrema importância para a preservação e a 

ressignificação da memória, a cada descoberta ou reinterpretação dos materiais resguardados no 

espólio do autor. Os documentos e materiais de Josué Guimarães são cuidadosamente preservados e 

estudados com base nos estudos de bases teóricas que incluem a Crítica Genética. Dentre esses 

documentos, existem textos que não foram publicados em livros ou antologias, e apresentam-se 

supostamente inéditos. 

A presente pesquisa pretende apresentar os datiloscritos do conto “A árvore de Natal”, não publicado 

em livro, analisando as rasuras e as versões do prototexto datiloscrito. Deste modo, busca-se 

aprofundar a fortuna crítica da obra de Josué Guimarães além de aprofundar os conhecimentos sobre 

o seu processo criativo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O estudo parte da pesquisa em datiloscritos, e aprofunda-se na leitura do texto de análise, o conto não 

publicado em livro “A árvore de natal” que não possui data específica. Os fólios são registros em pauta, 

datilografados, mas retocados em mais de uma cor com rasuras manuscritas. Com base nos estudos de 

Crítica Genética de Louys Hay, Claudia Amigo Pino e Roberto Zular, o trabalho analisa o processo criativo 

de Josué Guimarães observando, nas diferentes grafias, do datilografado aos retoques e rasuras com 
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canetas, possíveis camadas textuais representativas de distintas versões de leitura e (re)escritura do 

conto. "A árvore de natal" narra como Emiliano, do apartamento 1205, foi da alegria ao ódio ao adquirir 

o tão desejado símbolo natalino. Ao perceber a frustração da sua família com o arremedo da árvore de 

natal antiga, Emiliano compra uma exuberante árvore trazida até a porta de seu apartamento por um 

vendedor desconhecido. O objeto lhe traz o bônus de ser invejado por todos moradores do prédio, e 

Emiliano passa o natal inteiro se vangloriando da aquisição. Mas, por outro lado, o ônus vem de forma 

inusitada quando Emiliano, de forma irônica, não consegue se desfazer da dita árvore. 

Na pesquisa buscou-se observar as diferentes camadas de texto que proporcionam versões à narrativa, 

e dos os elementos de sentidos presentes no conto e nas suas descontinuidades, ampliando os estudos 

com a interpretação dos contos e das marcas feitas pelo autor. Cada alteração feita na página pelo autor 

proporciona novos caminhos para criar entre as palavras uma relação que se articula não somente no 

tempo, mas também no espaço. É pelo espaço que o tempo da escritura é capaz de se multiplicar: "Por 

ele o tempo da escritura pode ser multiplicado, e inscreve-se simultaneamente em diferentes 

superfícies: ora no centro da página, ora nas suas margens, ou em contornos que a pena desenha. Ou 

inversamente, o tempo pode se concentrar numa folha, onde vêm empilhar-se momentos distintos de 

um trabalho fragmentado. Ao observador essas operações revelam os percursos da escritura: 

apontamentos à espera de um uso futuro ou, ao contrário, projetados antes de uma redação que corre 

menos depressa que o pensamento" (Hay, 2007, p.21)". As diferentes versões de um texto que 

aparecem em um mesmo manuscrito, em suas diferentes camadas, podem ser notadas através de 

vestígios deixados pelo autor no documento em tempos distintos, como uma tinta de outra cor, através 

das rasuras, dos deslocamentos, das supressões e deslocamento de partes do texto, entre outras marcas 

deixadas por ele no seu ato de criação. "Se nos aproximamos do texto, discutimos sua própria existência, 

vemos que é um intrincado jogo de camadas, uma ilimitada sucessão de escolhas e possibilidades." 

(ZULAR, 2002, p.14). 

As escolhas de Josué Guimarães, permitiram a análise de novas possibilidades dentro do texto, 

revelando os momentos distintos de escrita, e que através da releitura, proporcionaram mais de uma 

versão do conto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Nos datiloscritos de “A árvore de natal” puderam ser observadas as versões através das diferentes 

camadas de texto sobrepostas em um mesmo fólio. O conto apresenta a primeira versão na camada 

datiloscrita e sua segunda versão aparece nas rasuras, o que se indica por marcações autógrafas 

referentes as (re)leituras, em momentos distintos, como o exercício das etapas de criação de Josué 

Guimarães. 
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HAY; Louis. A literatura dos escritores: questões de crítica genética. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2007.  

PINO, Claudia Amigo. ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever: uma introdução crítica à crítica genética. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ZULAR, Roberto. A Pluralidade da escrita. In: ZULAR, Roberto. (Org.). Criação em processo: ensaios de 

crítica genética. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O DESLOCAMENTO DA CIDADE PARA O CAMPO EM "O VALE 

DO MEDO": A CONSTRUÇÃO DO ROMANCE DETETIVESCO DE 

CONAN DOYLE. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Jair Pereira Junior.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ivânia Campigotto Aquino. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

"O vale do Medo" é último romance dentre os quatros escritos por Sir Arthur Conan Doyle. A obra foi 

publicada em livro em 1915. Trata-se de um enredo dividido em duas partes: a primeira discorre sobre 

Sherlock Holmes e seu amigo Dr. Watson (narrador), ao descrobrirem que um certo John Douglas, 

proprietário e morador do Solar Birlstone, no condado de Sussex, corre risco de morte. No entanto, 

pouco depois, os detetives recebem a notícia de que o assassinato fora consumado na noite anterior, 

em circunstâncias extraordinárias. A outra parte, chamada "Os Scowrers", discorre acerca dos eventos 

anteriores ao assassinato, pois ocorrem em Vermissa, também conhecida como Vale do Medo, nos 

Estados Unidos. Por este contexto, é possível mapear os deslocamentos dos investigadores até a cena 

do crime em dois espaços: a) pela Londres; b) pelas localidades de Sussex.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para o Reimão (1983), o romance policial caracteriza-se por duas histórias: a primeira - a do crime, quer 

dizer o que se passou efetivamente; a segunda - a do inquérito - como se tomou conhecimento desse 

crime. Essa percepção do desdobramento da narrativa romanesca corrobora, por exemplo, para o 

entendimento da logística do espaço e do deslocamento da cidade para o campo, no romance "O vale 

do medo". Nesse sentido, a história inicia no espaço fixo da residência da Baker Street 221B, onde o 

investigador inglês e o médico decifram uma carta criptografa, enviada por Polock, ex-agente do 
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Professor Moriaty. ́ Posterior a isso, eles decifram a carta e, em seguida, recebem a visita de um inspetor 

da Scottland Yard, chamado Alec MacDonald. Este procura os serviços de um detetive consultor, para 

ajudar a solucionar o assasinato de John Douglas, ocorrido na propriedade deste, ao sul do condado de 

Sussex, no sudeste da Inglaterra. Nos estudos de Franco Moretti sobre cartografia de enredo, "à medida 

em que Holmes se afasta de Londres, os crimes têm uma tendência acentuada a se tornar mais 

sangrentos." (MORETTI, 2003, p. 148). Isso explica os acontecimentos seguintes da narrativa: os 

investigadores, enquanto discutem os detalhes da investigação, deslocam-se até a Estação de Vitoria 

(bairro de Westmister) por meio de uma carruagem de aluguel, para, ao meio dia do outro dia, os 

detetives chegarem à estação de Birlstone e serem recebidos pelo sargento da localidade White Wilson. 

Holmes e John Watson são hospedados em uma pousada, chamada Westville Arms, na qual depois de 

deixarem as malas, eles se reunem para aventarem algumas hipóteses do crime. No período da tarde, 

eles fazem uma caminhada em direção à propriedade: "uma curta caminhada sobre a pista sinuosa que 

levava até a casa, cercada por carvalhos e relva do tipo que se vê na Inglaterra rural, então uma guinada 

repentina, e a baixa e longa casa jacobina de tijolos escondidos cor de fígado se ergui diante de nós 

(DOYLE, 2019, p. 48). Ao final, o crime é explicado pelos métodos dedutivos de Sherlock Holmes, em 

grande parte pelas pistas deixadas em muito pela dinâmica dessa propriedade, isto é, era curcundada 

por um fosso, cujo acesso era feito pela ponte levadiça que se erguia ao fim do dia e baixada toda a 

manhã.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A história inicia pelo inquérito e rapidamente passa a desenvolver a história do crime. Porém, a dinâmica 

dos espaços é sutil, pois, eles se entrelaçam sem causar ruptura na narrativa do romance de modo a 

construir outra camada nele. Desse modo, o posicionamente estático dos personagens na residência 

muda em função da saída deles pelas ruas de Londres até chegarem à estação. O trem é o meio de 

deslocamento para o acesso rápido ao espaço rural: a cena do crime, que também é explorada à pé.  

 

REFERÊNCIAS: 

DOYLE, Arthur Conan. "O vale do Medo". São Paulo: Principis, 2019 

MORETTI, Franco. "Atlas do romance europeu: 1800-1900". São Paulo: Boitempo, 2003 

REIMÃO, Sandra Lúcia. "O que é romance policial". Ed. 2. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( X ) Resumo              (  ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

RELAÇÕES DIALÓGICAS NO INSTAGRAM: UMA LEITURA DE 

MEMES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Josiane Boff  

COAUTORES: Mariane Rocha Silveira 

ORIENTADOR: Luciana Maria Crestani 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico e a facilidade de acesso à internet têm possibilitado às 

pessoas grandes transformações no modo de interagir. É cada vez mais frequente encontrarmos 

pessoas de diferentes idades conectados em redes sociais. Hoje em dia, é possível estar sozinho e 

mesmo assim interagindo com milhares de pessoas por conta das plataformas digitais. 

O surgimento de novos gêneros discursivos se dá, portanto, através da necessidade de transformação 

na maneira de interagir com o outro. Dessa forma, o gênero “meme” é popular entre as redes sociais. 

Assim, este trabalho tem como corpus memes divulgados no Instagram. O objetivo principal é identificar 

a presença de dialogismo nos memes e evidenciar, nesses textos, como as linguagens verbal e não verbal 

que os constituem convergem para a construção dos sentidos e evocam interdiscursos. A base teórica 

se dá, principalmente, nas proposições de Bakhtin (2011) acerca das relações dialógicas entre 

enunciados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Vivemos e nos expressamos na sociedade através da linguagem, ou seja, ela é a possibilidade concreta 

de existir no mundo e de se comunicar. Essa realização ocorre por meio de enunciados que podem ser 

orais e escritos, verbais e não verbais, que por sua vez, passam a existir nos gêneros do discurso, em 

práticas sociais de interações discursivas e nas relações dialógicas que as perpassam.  
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As redes sociais podem ser facilitadoras de conexões sociais entre pessoas que compartilham dos 

mesmos valores ou interesses e interagem entre si. Logo, a principal função de uma rede social é 

conectar pessoas dentro de um mundo virtual. Dessa forma, os discursos produzidos nessas situações 

ganham características específicas que permitem que tais textos sejam reconhecidos e interpretados 

por uma determinada comunidade. Sobre isso, Bakhtin (2011, p.262, grifo do autor) afirma que “cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso”. 

O meme é um gênero discursivo nativo do mundo digital. Nele são apresentadas mensagens com 

diversos objetivos de comunicação como humor, indignação, críticas ou para comentar fatos 

considerados relevantes pela população. Geralmente esses textos são compostos por uma imagem ou 

montagem associada a um texto verbal. Por sua estrutura ser mais ou menos fixa, esse tipo de gênero 

é facilmente reconhecido pelos usuários das redes sociais.  

Nem sempre esse tipo de linguagem é compreendido. Por vezes os lemos, mas nem sempre 

interpretamos seu real significado, devido ao fato de não fazermos – e não sabermos fazer – as 

associações necessárias entre as linguagens utilizadas no arranjo textual.  Para tanto é preciso 

considerar que os textos são sempre dialógicos (BAKHTIN, 2011) e, nesse sentido, é comum nos 

depararmos com enunciados que lembram outros, ou remetem a outros discursos cristalizados na 

memória do interlocutor. Essa “memória interdiscursiva” interfere na adesão do interlocutor ao que é 

dito, levando-o a identificar-se com tal discurso e a aceitá-lo, ou não.   

Neste trabalho, analisamos dois memes divulgados na rede social Instagram a fim de identificar a 

presença de dialogismos nesses textos. Para isso, nos apoiamos nos estudos de Bakhtin (2011) a respeito 

das relações dialógicas e em Fiorin (2010) a fim de abordarmos sobre os efeitos de sentido evocados 

pelos interdiscursos.  

Inicialmente analisamos as relações dialógicas presentes na imagem não verbal. Em seguida, mostramos 

os efeitos de sentido proporcionados pela junção dos elementos verbais e não verbais e como eles 

convergem para a construção de sentidos. Para que o meme atinja o objetivo de comunicação, ele 

necessita de alguma identificação com a mensagem original, através do discurso verbal ou não verbal. 

Em outras palavras, é preciso que o leitor compreenda a relação dialógica presente no interdiscurso.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Identificamos a presença de dialogismo nos memes analisados neste estudo e percebemos que isso 

pode acontecer tanto no texto verbal quanto no não verbal. Com a junção das duas linguagens, o que 

acontece nos memes, o dialogismo fica ainda mais evidente, pois intensifica seu sentido e remete ao 

discurso primeiro, ocasionando efeitos de sentido de humor para o leitor que se identifica com o 

discurso. 
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ANEXOS 

Figura 25 - Quarto do prazer 

 

Fonte: Instagram @paginas_da_vidaa 
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Figura 26 - Professoras 

 

Fonte: Instagram @pedagogiacomhumor 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A LEITURA INTERSEMIÓTICA DO CONTO VICENTE: A CULTURA 

DA IMAGINAÇÃO E O PAPEL DIALÓGICO DA LITERATURA. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Josiane Müller.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Profa. Dra. Fabiane Verardi. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

Neste mundo contemporâneo são notáveis os contextos sociais que emergem, se desdobram, 

produzem e transformam, evidenciando as novas demandas no processo da construção de um ser social 

e os obstáculos nos ambientes educacionais, abrangendo as diversas práticas. Alves (1988) compara os 

educadores como as velhas árvores, possuem uma face, um nome, uma ‘estória’ a ser contada. Nisso, 

o conto Vicente (In: Bichos, 1984), de Torga, dialoga nessa visão de ter uma face, um nome e uma 

‘estória’. Na possibilidade de uma interação dialógica na qual todos têm voz e vez, na base de toda a 

teoria bakhtiana, nos brota uma questão importante que é a presença do conceito de dialogismo no 

conto? Dessa forma, justificando a importância do Vicente, na relação dialética, sendo um corvo negro 

que simboliza a insubmissão, não aceita as imposições de Noé, nem de Deus, escolhendo a liberdade, 

mesmo sabendo que correria possíveis riscos de vida, podendo, ainda, observar marcas de 

carnavalização.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir do conceito de dialogismo, todo o discurso em forma e sentido na possibilidade de diálogo, 

definido como o princípio constitutivo da linguagem, o que significa que toda linguagem, em qualquer 

campo, está impregnada por relações dialógicas (LUKIANCHUKI, 2001, p. 2).  No conto nota-se a 

expressão do contexto apresentado, século XX, já que Torga, faz tal escolha na devoção por iberismo e 

pela planta rasteira Torga, uma planta que se agarra à rocha para sobreviver, sendo assim, o escritor é 

reconhecido pelas marcas fortes de natureza. Com a leitura de Umberto Eco (1940) nota-se que se pode 
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fazer várias leituras num texto, mas não todas do conto, que intertextualiza a narrativa bíblica do 

Dilúvio, narrando a partida do personagem Vicente da Arca. Esse ato demonstra a autonomia da criatura 

sobre o criador, revelando que, quanto maior a prepotência do Senhor, maior a revolta de Vicente. 

Porém, ao fim, o Deus severo dá lugar a um Deus libertador, permitindo a concretização do ideal de 

Vicente de ser livre, assim o texto fala o que fala, porém deve-se ficar atento as vozes subentendidas na 

narrativa, que traz a conquista do ideal do personagem. Nessas construções e desconstruções do 

contexto, Vicente, duela contra a tirania de Deus, representando a todos os animais presentes na arca, 

sendo uma insubmissão positiva, numa suspensão da descrença, representando conflitos da realidade, 

nessa fronteira entre o eu e o outro, onde uma minoria apoia e a maioria é contra. Enquanto Noé é visto 

como um homem fraco e submisso, diante de Deus forte, grande, imponente, terrível, Vicente é o 

símbolo da universal libertação. Apesar do corpo esguio e um pouco degradado, seu perfil era de 

vontade e impavidez. Todos os animais tiveram na alma a paz da humilhação vingada através do 

corajoso corvo Vicente. A narrativa é linear e inicia com o clímax imposto pela fuga de Vicente da arca, 

que Eco (1949, p. 41) chama de in media res. O narrador não participa da história, sendo assim 

heterodiegético, subjetivo e onisciente. De um modo geral, é possível fazer analogias do não dito com 

o dito, das inferências da história bíblica como representação da represália que sofriam na época da 

ditadura salazarista em Portugal. O conto Vicente é quase o grito de liberdade dos perseguidos pela 

censura dessa época. Ainda há o contraponto com a Arca, quando Noé larga um pombo, já no conto há 

a partida de um corvo, somente do corvo, simplesmente resoluto à onipotência divina, com a vontade 

inabalável de ser livre. Ao final, quando ninguém mais se sentia vivo na Arca, o Senhor cede, 

preservando a criação genesíaca, a fim de libertar os corações frágeis dos seres eleitos e condenados, 

além do coração deliberado de Vicente, enfatizando a sua transgressão. Na perspectiva dialógica que 

observa a diversidade de vozes, os diferentes discursos, as diversas compreensões de mundo, a 

expansão do acesso às informações e do conhecimento a partir de obras como “Vicente”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Educação tem de estabelecer diálogos com todos esses meios, a fim de contribuir na formação de 

indivíduos. Os educadores habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, 

sendo que cada aluno é uma ‘entidade’ sui generis, portador de um nome, também de uma ‘estória’. E 

a educação é algo pra acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço 

artesanal (ALVES, 1988, p.17). Todavia, todos podem ser um dia Vicente. 
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ECO, U. Seis passeios pelos bosques da ficção. Tradução Hildegard feist. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 

LUKIANCHUKI, C. Dialogismo: a linguagem verbal como exercício do social. Revista Sinergia, 2001. 
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P
ág

in
a 

3
0

3
7

 

 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       

 

  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

3
8

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DISCUTINDO A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E O SISTEMA DE 

ESCRITA ALFABÉTICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO INFANTIL 

 

AUTOR PRINCIPAL: KATIANE DAL MOLIN  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: DRA. LUCIANE STURM 

UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo de natureza qualitativa e exploratória discute o desenvolvimento da consciência fonológica 

(CF) como parte do processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), na infância. Para isso,  

inserido na área das linguagens, linguística aplicada e letramentos, o trabalho parte considerações 

apresentadas por Cielo (2001), quando afirma que a consciência fonológica não é constituída 

abruptamente. É, pois, resultado de trocas sociais constantes que a criança realiza com o meio em que 

vive. Ou seja, a criança precisa ser conduzida para processar as informações sobre a estrutura da língua 

para melhor utilizá-la. Para tanto, a criança necessita experienciar o contato e a interação com os outros 

como forma de se socializar e, a partir disso, reconstruir internamente o que vê e ouve. Neste trabalho, 

serão discutidos, portanto, conceitos e definições a CF, o SEA e como esses se articulam ao processo de 

alfabetização e letramento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este estudo é um recorte de uma investigação que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Letras, da UPF, com o título provisório de O papel do livro didático de 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental no processo de alfabetização e letramento. Trazemos aqui uma discussão sobre 

alguns dos aspectos teóricos fundamentais que embasam teoricamente este estudo: CF e SEA. “Em 

linhas gerais, a consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades que 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

3
9

 

permite à criança compreender e manipular unidades sonoras da língua, conseguindo segmentar 

unidades maiores em menores” (PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 103). O seu desenvolvimento é fundamental 

para o processo de alfabetização, pois a CF ajuda a compreender o processo de leitura e de escrita. 

Desenvolver as habilidades fonológicas é muito importante para a criança atingir uma hipótese 

alfabética, mas não é sinônimo de estar alfabetizado (MORAIS, 2012).  Somando-se a isso, Lemle (2006) 

aponta que um dos primeiros passos para a aquisição do SEA é o aluno compreender o que as letras 

representam na constituição de um gênero textual escrito. Mais contemporaneamente, a BNCC (BRASIL, 

2017) traz para o professor o desafio de articular diferentes facetas para a apropriação do SEA. Isso 

significa aliar o trabalho das práticas sociais de leitura e escrita com momentos de aprendizagem do 

SEA, trabalhando com a consciência fonológica. "[...] conhecer [...] o funcionamento da escrita alfabética 

para ler e escrever significa, principalmente, perceber as relações [...] que se estabelecem entre os sons 

da fala [...] e as letras da escrita [...], o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber seus 

sons, como se separam e se juntam em novas palavras [...]." (BRASIL, 2017, p. 90). Este estudo resgata, 

portanto, os conhecimentos essenciais ao professor alfabetizador, provocando reflexões sobre essa 

temática tão importante para o avanço educacional brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados relativos a esta etapa do estudo evidenciam que professor  necessita aprofundar seus 

conhecimentos teóricos, a fim de constituir uma abordagem de ensino efetiva para a criança, integrando 

atividades de consciência fonológica e de consciência silábica, sempre em situações de práticas de 

leitura e escrita, que estejam inseridas em contextos de letramento, de modo a favorecer a aquisição 

do SEA .  

 

REFERÊNCIAS: 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

DRAMÁTICAS DO CORPO-SI NA ATIVIDADE LABORAL DO 

DOCENTE PSICÓLOGO: CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Keila de Quadros Schermack.  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

INTRODUÇÃO: 

A escolha do tema "Linguagem e trabalho" justifica-se pela necessidade de aprofundamento dos 

estudos e pesquisas sobre a atividade do docente/psicólogo em instituições de ensino e de acolhimento 

institucional (de crianças e adolescentes), visto que a formação acadêmica do psicólogo habilita o 

profissional a exercer suas atividades em diferentes áreas de atuação e espaços institucionais. Assim, 

juntamente com outras abordagens voltadas para esse campo da interface entre Ergologia e Análise do 

Discurso, pretendemos contribuir com a discussão e reflexão acerca das dramáticas dos usos de si 

vivenciadas no trabalho do docente/psicólogo. O objetivo deste estudo visa analisar práticas de 

linguagem no e sobre o trabalho, cujos discursos envolvem a prescrição e a atividade do docente 

psicólogo com base na(s) cenografia(s) de onde emerge o ethos discursivo na atividade, em situações 

de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia na qual se ampara esse estudo tem como base a obra Metodologia do trabalho científico, 

de Prodanov e Freitas (2013). A pesquisa classifica-se como aplicada, qualitativa, descritiva, bibliográfica 

e documental. Os corpora selecionados para pesquisa constituem-se de três excertos de um relato de 

experiência extraídos da revista Psicologia em Foco, uma publicação de periodicidade semestral 

destinada à comunidade acadêmica.Também analisaremos o Código de Ética profissional do Psicólogo 

(2005): o inciso II dos Princípios Fundamentais e o Art. 1º (parágrafo c) Das responsabilidades do 

Psicólogo. Por meio da interface entre as respectivas áreas do conhecimento, estabeleceremos o 

seguinte percurso teórico-metodológico:  
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- Na ergologia (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010): o trabalho como atividade envolvendo as normas 

antecedentes e renormalizações; o debate de valores ligado ao debate de normas (as impostas e as 

instituídas na atividade); os saberes (constituídos e investidos) e o agir em competência; trabalho e uso 

de si; na abordagem enunciativo-discursiva da semântica global (MAINGUENEAU, 2008a, 2008b): 

estatuto do enunciador e do destinatário, dêixis enunciativa e modo de enunciação, para analisar a 

cenografia enunciativa e o ethos como imagem de si. 

Percebemos que as prescrições/regulamentações das normas, que se estabelecem sobre o trabalho 

docente/psicólogo são de diversas naturezas, pois além do Código de Ética que regulamenta a profissão, 

há o objetivo – por parte desse profissional – de atender ao preconizado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), já que o acolhimento institucional de crianças e adolescentes faz parte da atividade. 

A cenografia e o ethos como imagem de si refletidos no relato de experiência revelam os ethos 

discursivos: profissional responsável, educador, cumpridor de normas, preocupado com o bem estar 

dos indivíduos, atualizado, autônomo na tomada de decisões, que faz a gestão de si na atividade, em 

prol dos sujeitos envolvidos no trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Constatamos que as prescrições existentes na atividade laboral do docente psicólogo provêm das 

normas estabelecidas pela instituição, normas estas que muitas vezes entram em conflito com o 

preconizado no Código de Ética do Psicólogo (2005) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 

Porém, o profissional não age passivamente, na medida que faz algumas renormalizações do prescrito 

e se apropria de novos saberes, confrontando-se com as dramáticas de uso de si por si e pelos outros. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              () Relato de Experiência            () Relato de Caso 

 

MOVIMENTAÇÃO CULTURAL: DE JOSUÉ GUIMARÃES ÀS 

JORNADAS LITERÁRIAS PASSO-FUNDENSES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Loreci Alves Marins 

COAUTORES: Fabiane Verardi 

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo propõe refletir sobre a influência do escritor gaúcho Josué Guimarães no processo de 

formação leitora bem como sua participação no desenvolvimento das jornadas literárias na cidade de 

Passo Fundo, no que se refere à construção do patrimônio cultural. à luz do significado  trazido por Lucia 

Santaella, no livro Literatura e identidade na era da modernidade, em que ela apresenta a importância 

da memória cultural, a relação entre patrimônio cultural e leitura, sendo imprescindível discutir a 

relevância dos espaços em que esses são mantidos e preservados. Por isso, abordar a temática e a 

história das jornadas literárias faz parte deste trabalho, uma vez que Guimarães faz parte da construção 

e consolidação desse grande projeto que são as Jornadas Literárias. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho abordou a influência do escritor gaúcho Josué Guimarães no processo de formação 

leitora bem como na construção e consolidação das Jornadas Literárias Passo-fundenses como 

patrimônio cultural. Josué Guimarães descobriu-se escritor depois de quase 30 anos como jornalista. 

Vimos que desde cedo manifestava interesse pelo universo das palavras.  

Inserido em um contexto de Ditadura Militar, conseguiu transpor obstáculos que se colocavam entre 

ele e seu trabalho. Foi pilar fundamental no projeto de criação das jornadas literárias propostos pela 

professora Tania Rosing. Somente com seu apoio foi possível que ocorresse, em 1981, a primeira 

jornada sul-rio-grandense, que se tornou, dois anos mais tarde, Jornada Nacional de Literatura. 

Conforme documentário A jornada de Josué, que serviu também de base para esse trabalho, o escritor 
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foi quem convidou os primeiros autores a participar desse evento, haja vista que a professora Tania 

teria dificuldades para sozinha fazer esses contatos. Ele acreditou, desde o início, no sucesso desse 

projeto. Por isso, Josué pode ser considerado um grande incentivador e formador de leitores. 

Duas décadas depois, ainda vivenciamos os frutos dessa iniciativa. Passo Fundo tornou-se a Capital 

Nacional da Literatura, e seu título está diretamente vinculado ao trabalho realizado pela Universidade 

de Passo Fundo, em especial, ao curso de Letras. Infelizmente, desde 2015, vivemos, no Brasil, um 

contexto semelhante ao de Josué, em que a censura à literatura tem, pouco a pouco, cerceado a 

liberdade de expressão. A Jornada não esteve longe desse contexto, pois teve seu evento cancelado por 

falta de recursos, estes que foram negados pelo Governo, que cada vez mais tem atentado contra a 

literatura. 

Não obstante, é cada vez mais nítida a importância da Jornada como patrimônio cultural, por parte 

daqueles que lutam incessantemente pela construção de um senso crítico, criado em especial através 

da literatura, que permite experenciar e enxergar, pelo olhar das personagens, acontecimentos 

passados bem como suas consequências a fim de não repeti-las. Sendo assim, os espaços, os livros, os 

escritores, os leitores, são considerados fundamentais para a consolidação desses conceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Portanto, a sociedade representada por diferentes instituições, como a família e a escola, é responsável 

pela formação leitora dos indivíduos, que só é possível através da leitura. Somente a leitura vivifica e 

constitui o patrimônio cultural, por isso está condicionada à escrita e à compreensão desta. Guimarães 

permanece presente, não só pelas contribuições na Jornada, como pelo legado literário. 

 

REFERÊNCIAS: 

RÖSING, Tania Mariza Kuchembecker; BECKER, Paulo Ricardo (Org.). Memória. Passo Fundo: UPF, 

Edelbra, 2001. 263 p. Jornadas Literárias de Passo Fundo: 20 anos de história; 4). 

SANTAELLA, Lucia. Literatura e identidade na era da modernidade. Passo Fundo: UPF, 2016. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PASSO FUNDO. Portal Institucional. Jornada Nacional de Literatura 2019. 

Comunicado: 17ª Jornada... Passo Fundo, 2019. Disponível em: <<https://www.upf.br/17jornada>>. 

Acesso em: 14 fev. 2020. 

A JORNADA DE JOSUÉ. Direção de Deisi Fanfa. Passo Fundo: UPF TV, 2011. Documentário lançado na 

14ª Jornada Nacional de Literatura. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A SUBJETIVIDADE NA PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMIICA EM 

FÓRUM DE DISCUSSÃO  

 

AUTOR PRINCIPAL: Luciane Schiffl  Farina  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

UNIVERSIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus 

Erechim 

 

INTRODUÇÃO: 

Linguagem e tecnologia ficaram muito mais interligadas no mundo contemporâneo em tempos de 

pandemia, estabelecendo um lugar de enunciação distinto para os sujeitos da língua. Dessa forma, 

professor e aluno, de forma repentina, tiveram que se adaptar à utilização de espaços virtuais. Diante 

dessa realidade, os objetivos deste trabalho são: apontar o Fórum de Discussão como uma ferramenta 

para o desenvolvimento de aulas de produção textual escrita no Ensino Superior e, tendo como suporte 

teórico os estudos enunciativos de Émile Benveniste (1988), no escopo da Linguística da Enunciação, 

refletir como se constrói a subjetividade na relação eu-locutor e tu-interlocutor ao utilizar o Fórum de 

Discussão para a produção textual. Assim, este estudo se justifica por trazer uma alternativa para o 

desenvolvimento da produção de texto de forma remota, tendo em vista a subjetividade estabelecida 

nesse processo em que o aluno tem a oportunidade alcançar uma posição de sujeito do seu dizer.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A utilização de recursos digitais vem modificando e atualizando o cenário acadêmico, agregando novas 

linguagens ao ambiente de ensino-aprendizagem. A produção textual também deve acompanhar essa 

tendência, pois “não estamos alheios à história da escrita, como se ela fosse um modo de fazer que 

corresse ao largo dos cidadãos.” (RIBEIRO, 2018, p. 85). Novas máquinas, novos modos de produzir 

textos e sentidos fazem parte da história da leitura e dos novos modos de escrever e que precisamos 

aderir, principalmente em fase de pandemia.   
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Assim, as técnicas e tecnologias da escrita de que dispomos hoje são mais uma fase da história que nos 

acompanha. Ao utilizar o Fórum como uma ferramenta para a sua expressão de linguagem, o aluno pela 

subjetividade, instaura-se como eu, atualizando as formas vazias da linguagem para comunicar o seu 

discurso ao tu, marcando-se como sujeito da enunciação ao produzir o seu texto nesse ambiente digital. 

Nossa reflexão, então, traz um recorte teórico-enunciativo a partir de Émile Benveniste, com o texto Da 

subjetividade na linguagem (PLG I). Segundo Flores (2013), há duas definições para o termo 

subjetividade. A primeira delas refere-se à capacidade do locutor se propor como sujeito, em que o 

locutor é o “indivíduo linguístico cuja existência se marca na língua toda vez que toma a palavra”. 

(FLORES et al, 2009, p. 157). A segunda definição, então, remete ao ser da propriedade da linguagem: 

“é ‘ego’ que diz ‘ego’. Encontramos aí o fundante da ‘subjetividade’ que se determina pelo status 

linguístico da ‘pessoa’”. (BENVENISTE, 1988, p. 286).  

Para tornar-se sujeito, o locutor, além da linguagem também necessita o interlocutor, estabelecendo 

uma relação de intersubjetividade entre eu e tu, que acontece de forma dialógica, em uma instância do 

discurso, determinada num aqui-agora pela enunciação, sendo que, eu enuncia ele, a não pessoa. O 

sujeito constitui-se pela categoria de pessoa, tempo e espaço, em que a primeira fundamenta as outras 

duas.  

Pode-se pressupor, então, que a linguagem empreendida no Fórum de Discussão, manifestada pela 

subjetividade do sujeito, é fundamentada na instância do discurso mesmo que ocorra de forma 

assíncrona. Cada discurso do aluno encontra-se na sincronia do seu ato enunciativo escrito e, a medida 

que é lido tanto pelo professor como pelos colegas um novo ato de enunciação ocorre. Nesse contexto, 

além das relações subjetiva e intersubjetiva, ocorre uma relação de reversibilidade em que o tu 

(professor, principalmente/colegas), ao ler o texto postado, realiza uma breve avaliação, apreciando, 

concordando e/ou sugerindo melhorias. Esse auxílio mútuo, visa à construção de um bom texto e o 

domínio dessas formas complexas do discurso oportuniza ao acadêmico o status de sujeito da língua. 

Esta proposta de pesquisa classifica-se como bibliográfica e estudo de caso, de natureza qualitativa e 

abordagem descritiva. Deve ser realizada no IFRS-Campus Erechim, com acadêmicos do primeiro ou 

segundo semestres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Fórum de Discussão, então, é uma ferramenta adequada para promover o desenvolvimento de aulas 

de produção textual acadêmica, tendo em vista que a subjetividade na linguagem, a partir de uma 

concepção enunciativa, pode ser complementada pelas relações intersubjetiva e de reversibilidade. Isso 

oportuniza ao acadêmico o domínio da escrita, permitindo a sua atuação social como cidadão.   

 

REFERÊNCIAS: 

BENVENISTE, Émile. Da subjetividade na linguagem (1958). In: ______. Problemas de Linguística Geral I. 

2. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 1988. p. 284-293.  
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FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. São Paulo: Parábola, 

2013. 

FLORES, Valdir do Nascimento et al. Dicionário de linguística da enunciação. São Paulo: Contexto, 2009. 

RIBEIRO, Ana Elisa. Escrever, hoje: palavra, imagem e tecnologias digitais na educação. São Paulo: 

Parábola, 2018.      
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

( x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (   ) Relato de Caso 

 

VOZES DA RESISTÊNCIA: AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS 

DE FRIDA KAHLO NO INSTAGRAM 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mariane Rocha Silveira  

COAUTORES: Josiane Boff 

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo  

 

INTRODUÇÃO: 

A pintora mexicana Frida Kahlo deixou seu legado de força e de resistência em retratos e autorretratos, 

cartas, bilhetes, poemas e também em diário. As cores e os traços de sua pintura autobiográfica são 

suas expressões mais conhecidas e inspiradoras, a ponto de pessoas de todo o mundo ressignificarem 

seu discurso ainda hoje, 66 anos após sua morte. 

Percebe-se isso ao visualizar, por exemplo, alguns perfis na rede social Instagram nomeados “Frida”. 

Entre aqueles com objetivo comercial e inspirados na artista, encontram-se os que emanam o discurso 

da resistência. Nesses, há publicações de ordens diversas que incentivam e encorajam principalmente 

mulheres, muitas vezes oprimidas e solitárias em seus mundos, mas fortalecidas por meio da interação 

verbal em uma rede social que possibilita o diálogo com seus pares. Esse diálogo confirma as teorizações 

de Mikhail Bakhtin e seu Círculo, principalmente quanto às questões dialógicas e valorativas do texto, 

conforme será apresentado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A palavra resistência define Frida Kahlo. Aos nove anos, contraiu poliomielite e teve os movimentos de 

sua perna direita danificados; aos 18, sofreu um acidente de ônibus e teve seu corpo atravessado por 

uma barra de ferro, que quebrou ossos e dilacerou a região pélvica. Sofreu cirurgias de correção da 

coluna, ficou entre a vida e a morte. Para tentar manter-lhe calma e ocupada, sua mãe instalou um 

espelho sobre seu leito e comprou-lhe tintas e telas. Então, Frida lançou-se à pintura, conheceu o amor 

e a dor pelas mãos de seu marido, o muralista Diego Rivera, lutou por seus ideais como mulher e cidadã, 
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entregou-se à vida. Com isso, fez valer uma de suas frases: “¿Pies para que los tengo, si tengo alas pa’ 

volar?”.  

Hoje, suas palavras insuflam todas as mulheres e fortalecem as que lutam contra a violência, o 

preconceito e a desvalorização. Segundo Bakhtin e Volochinov (2006), as palavras por si só são 

imparciais, mas desempenham papéis ideológicos através da criação no enunciado. Esse, por integrar 

um contexto de comunicação, dá expressividade e voz àquele que antes se apresentava como “mero” 

ouvinte. Segundo Bakhtin (2018, p. 271), “ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, [o ouvinte] ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 

ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo”. Logo, a palavra 

nasce e evolui durante a socialização dos indivíduos e apenas depois será um discurso interior.  

As construções frasais de Frida Kahlo decorreram do sofrimento e espalharam-se para todo o mundo, 

sendo compreendidas, replicadas e atualizadas por diferentes vozes. Consoante Bakhtin (2018), “[...] 

cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento do ouvinte”. É o que se realiza nos gêneros digitais, como as redes sociais, a exemplo 

do Instagram. Esse, pela facilidade de uso e interatividade, atrai muitos “seguidores” que, por vezes, 

balizam suas vidas conforme as publicações.  

Em uma pesquisa no Instagram, ao digitar o nome “Frida”, muitos perfis e hashtags aparecem, com fim 

comercial ou não. Entre os não-comerciais, estão os perfis “Filhas de Frida”, “Todas Frida”, “Frida 

Feminista”, entre outros, que divulgam as frases da artista e até de relatos de experiências próprias 

(anexo). O diálogo, assim, acontece de forma dupla: entre os interlocutores, que respondem às 

publicações dos perfis e de outros seguidores, e entre os discursos, que se completam e se ressignificam 

em suas experiências, e insurgem como comentário pessoal.  

Assim, tem-se a oportunidade de notar a língua como uma configuração linguística que reflete e refrata 

a interação verbal entre os falantes – a vital realidade da língua. Com isso, cada situação comunicativa 

gera um sentido e comprova que, efetivamente, o texto mostra-se como um produto de criação 

ideológica, fundado na sociedade e para a sociedade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quando viva, Frida Kahlo foi pouco reconhecida. Após a morte, foi acolhida sobretudo porque a sua 

palavra explicou sua arte: “Nunca pinté sueños o pesadillas, pinté mi propia realidade” (KAHLO, 2014, 

p. 285). Hoje, outros dão voz a suas realidades inspiradas em Frida: os comentários dos seguidores 

mostram-se as compreensões das representações discursivas do século XXI ao legado de Frida Kahlo. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKTHIN, Mikhail; VOLOCHINOV, Valentin. Marxismo e Filosofia da linguagem. 12.ed. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 

OFICIAL, Todas Fridas. Pela emancipação da mulher e contra toda forma de opressão. Disponível em 
https://www.instagram.com/todasfridasoficial/?hl=pt-br. Acesso em 23 ago. 2020.   

https://www.instagram.com/todasfridasoficial/?hl=pt-br
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BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2018. 

KAHLO, Frida. El Diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato. 5.ed. Ciudad de México: La Vaca 
Independiente, 2014. 

 

ANEXOS 

ANEXO – Comentários e perfil do Instagram “Todas Fridas Oficial” 

Disponível em https://www.instagram.com/todasfridasoficial/?hl=pt-br 

  

https://www.instagram.com/todasfridasoficial/?hl=pt-br
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

TRAGÉDIA GREGA: ARTE DA CONSTITUIÇÃO E CONSCIÊNCIA 

HUMANA 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marilei Golfe Milan 

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Professor Dr. Luis Francisco Fianco Dias 

UNIVERSIDADE: UPF - Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Este estudo tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre a tragédia Édipo Rei, de autoria 

do dramaturgo grego Sófocles, à luz da teoria do filólogo e filósofo prussiano Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, e também do estudioso do teatro e literatura, o austríaco Albin Lesky. Além de proporcionar 

conhecimento acerca do surgimento da tragédia, já que os gregos a criaram e esta grande arte implica 

nos conceitos da culpa, do sentido, da situação e do conflito, sempre indicando algo que ultrapassa os 

limites do normal pretende-se observar a tradição e a mítica com os deuses antigos que desperta as 

emoções e reações dos envolvidos, analisar a cultura do herói ideal a ser seguido e por fim discutir a 

relação dos conflitos nos momentos de transição que conduzem a novas formas de viver em 

comunidade.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

A noção de tragicidade é bem mais antiga na história do pensamento ocidental que nos obriga a 

confessar perplexidade. Os gregos criaram a grande arte da tragédia e Aristóteles a definiu em sua 

Poética como a imitação de uma ação importante e completa, num estilo agradável pelo emprego das 

formas, apresentada por atores que suscitando compaixão e terror venham a obter a purgação destas 

emoções, estabelecendo também que o sentido é um alívio  combinado ao prazer.  

Para Nietzsche, a tragédia vem do coro trágico, esse coro é o extrato da multidão de expectadores 

totalmente diversa do povo grego, que é obrigado a reconhecer nas figuras do palco existências vivas 
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onde o expectador sem espetáculo é um conceito absurdo. O homem civilizado grego sente o efeito da 

tragédia do abismo entre um e outro que dá lugar a um sentimento de unidade, o consolo que toda a 

tragédia nos deixa é de que a vida, apesar de todas a mudança é indestrutivelmente poderosa e cheia 

de alegria por trás de toda a civilização, e que, a despeito de tudo, as gerações dos povos permanecem 

perenemente os mesmos. 

Lesky apoia-se nos estudos de outros teóricos e com isso evidencia sobre o acontecer trágico um 

determinado tipo de história que está sempre ligada a um decurso de acontecimentos intensos que 

atinge as camadas mais profunda do nosso ser, a vulnerabilidade da existência humana é consciente e 

repleta de sofrimento, do qual não há saída. 

 O autor expressa ainda que o ser humano que é vítima da tragédia não pode ser nem moralmente 

perfeito nem reprovável, deve ser melhor do que a média, então, nossa compaixão surge quando somos 

testemunhas da desgraça imerecida. Todos os gêneros de poesia têm a função de nos melhorar embora 

é diferente da concepção de que deva servir como um propósito educativo. 

Na tragédia há sempre um herói, este é um lutador que se opõe ao mundo, sabe que sua destruição é 

inevitável para abrir caminho para um futuro melhor. A dor da tragédia é fria e traz satisfação mesmo 

condicionada a catástrofe porque desde o começo já se sabe que não há esperança, a luta é vã, não há 

nada para tentar, é um absurdo, é repugnante. 

O filósofo prussiano informa que diante das tragédias da consciência de verdade o homem vê o aspecto 

horroroso e absurdo do ser e neste supremo perigo da vontade a arte se aproxima como feiticeira da 

salvação e da cura, expressando as mais altas e fortes emoções do homem civilizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A concepção trágica é a visão do mundo hoje e tornou-se discussão saber se este é carente de sentido 

ou se é possível supor uma ordem superior para além de todo o conflito e sofrimento. O sentido de 

aniquilamento nos faz seguir em direção à destruição, ou talvez desperte a consciência para conservar 

e salvar o que não pode ser perdido por mais tempestuosos que os conflitos trágicos possam ser. 

 

REFERÊNCIAS: 

ARISTÓTELES. Poética. In.:_____. Tópicos. Tradução de Eudoro de Souza. Cultural. p. 441-471. 

LESKY, Albin. Tragédia Grega. 3 ed. São Paulo: Pespectiva, 1996. 

NIETZSCHE, F. W. O nascimento da tragédia ou Helenismo e pessimismo. Tradução de J. Guinsburg. 2 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

SÓFOCLES. A trilogia Tebana. Tradução do grego e apresentação: Mario da Gama Cury. 15 ed. Zahar.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL NA LITERATURA E NO 

MUNDO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marina de Oliveira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Miguel Rettenmaier da Silva 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem como objetivo observar e refletir sobre as relações entre textos literários e a 

experiência de isolamento durante a quarentena e o distanciamento controlado na pandemia de Covid-

19 em 2020 e observar o percurso que leva a experiência de isolamento a uma experiência de 

esquecimento: das pessoas e das coisas. Para fundamentar a reflexão, toma-se como ponto de partida 

duas obras de Jorge Larrosa (2017; 2019) que amparam a construção do princípio de “experiência 

humana” e estabelece-se uma aproximação entre textos do Círculo de Bakhtin que  ajudam a 

compreender a experiência na linguagem do texto literário. Os textos teóricos estão em diálogo 

constante com  textos literários escolhidos por sua relação direta com a temática, tal como o livro Cem 

anos de solidão (2019), de Gabriel García Márquez. Com a reflexão, pretende-se compreender de que 

forma a experiência de isolamento representada no texto reflete e refrata nossa condição atual.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O presente trabalho é uma reflexão sobre a experiência de isolamento social e a experiência de 

esquecimento retratados em textos literários como Cem anos de solidão (2019), A peste (2017), Ensaio 

sobre a cegueira (1995) e A máscara da morte rubra (2019). Busca-se relacionar, através da análise 

desses textos, a experiência humana de isolamento social a que praticamente todo o mundo teve de se 
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submeter no ano de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Para fundamentar a reflexão, busca-se apoio 

nos livros Tremores: escritos sobre a experiência (2017) e Pedagogia profana: danças, piruetas e 

mascaradas (2019), ambos de Jorge Larrosa. Nessas obras, o autor pensa sobre a concepção de 

experiência humana e o que ela significa, compreendendo o princípio de experiência como algo que 

“nos toca” e que (trans)forma as pessoas. Relaciona-se o pensamento de Larrosa às ideias do  Círculo 

de Bakhtin, dentre elas, as que constam no livro A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, 

resenhas e poemas (2019), de Volóchinov, na perspectiva de aproximar o princípio de experiência 

humana à experiência na linguagem, nesse caso a experiência na linguagem do texto literário que reflete 

e refrata a sociedade. Nesse sentido, observa-se uma intersecção entre a experiência e a função social 

da palavra enquanto literatura. A justificativa da reflexão está na própria questão de ser um tema 

emergente que surge em decorrência de uma demanda de isolamento e distanciamento na tentativa 

de diminuir os contágios virais, e também por ser um isolamento mundial, algo de certa forma sem 

precedentes neste século, o que faz surgir investigações e considerações acerca dessa forma de "viver". 

As pessoas ainda estão tentando entender o momento atual e esperando melhoras, e reflexões sobre 

o tema ajudam a pensar nossa condição sob outras perspectivas. Por isso, a reflexão teórica se constrói 

em diálogo com os textos literários, de modo a construir uma linha de pensamento clara e que atenda 

ao objetivo. Este trabalho se divide em uma seção em que se abordará de forma mais acentuada o 

princípio de experiência, seguida de duas seções que pensarão sobre:  primeiro, a experiência de 

isolamento social; e, segundo,  a experiência de esquecimento que acomete o ser em um segundo 

momento do isolamento.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A literatura tem o papel de dar um sentido a realidade através da experiência de leitura. Larrosa (2019) 

diz que damos sentido ao que vivemos através da narrativa, sendo assim a literatura é a possibilidade 

de significar aquilo a que não encontramos um sentido. Por isso, os textos observados são uma forma 

de significar aquilo que a sociedade visão uma forma de significar aquilo que asociedade vive hoje com 

o isolamento social e a Covid-19, é um encontrar palavras para o que não se compreende.  

 

REFERÊNCIAS: 

CAMUS, A. A peste. Rio de Janeiro: BestBolso, 2017. 

LARROSA, J. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 6. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2019. 

______. Tremores: escritos sobre experiência. 1. ed., 3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 

MÁRQUEZ, G. G. Cem anos de solidão. 110. ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. 

POE, E. A. A máscara da morte rubra. In: ______. Contos extraordinários. Barueri: Ciranda Cultural, 2019, 

p. 43-50. 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

5
4

 

SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

VOLÓCHINOV, V. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. Trad. de 

Sheila Grillo e Eka 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

5
5

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PRODUÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E 

OS PRINCÍPIOS DE TEXTUALIDADE NO FINAL DO ENSINO 

MÉDIO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Marina de Oliveira  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente relato de experiência tematiza a produção de texto dissertativo-argumentativo  com alunos 

do Ensino Médio a partir de uma metodologia que considera as concepções teóricas da Linguística 

Textual. Ler e produzir textos é uma das atividades mais importantes no letramento de qualquer cidadão 

e sua aprendizagem começa na Educação Básica. Durante o Ensino Médio, a prática de produção textual 

ganha ainda mais importância devido aos inúmeros processos seletivos que consideram a escrita como 

uma ferramenta importante, se não única, de avaliação. Por isso, desde cedo os alunos devem ser 

levados a refletir criticamente sobre o que é e como é construído um texto, bem como aprender a ler e 

produzir textos. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a prática medotodológica desenvolvida 

na disciplina de Redação com a 3ª série do Ensino Médio, observando-se os diferentes critérios de 

textualidade e as especificidades do gênero dissertativo-argumentativo. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com a Linguística Textual, o texto é "um todo organizado de sentido" (FIORIN; SAVIOLLI, 1996, 

p. 16) pelo qual a língua se organiza e pelo qual nos comunicamos, por isso o texto ganha cada vez mais 

espaço como objeto de estudo na Educação Básica, uma vez que tudo "o que nos deve interessar no 

estudo da língua culmina com a exploração das atividades textuais e discursivas" (ANTUNES, 2007, p. 

130). Dentro de sala de aula, o professor de língua deve priorizar atividades que estimulem o 

pensamento crítico e reflexivo a partir da materialidade do texto, de modo a desenvolver as habilidades 
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de leitura e de escrita de seus alunos. Nesse sentido, a disciplina de Redação no Ensino Médio, tem 

como enfoque o ensino/aprendizagem da escrita de textos em seus diferentes gêneros. Um dos quais é 

o texto dissertativo-argumentativo, que é hoje um dos principais gêneros de avaliação para concursos 

e provas de seleção do Ensino Superior. O gênero é geralmente escolhido como instrumento de 

avaliação pois supõe que o autor do texto explore em sua escrita aspectos discursivos e pontos de vista 

argumentativos se apropriando tudo aquilo que aprendeu em sua Educação Básica. Nesse sentido, o 

presente relato tem origem de questionamentos da professora que assume a disciplina de Redação no 

último trismestre de aulas: E agora? O que os alunos já aprenderam? Por onde começar? Como levar os 

alunos a refletir criticamente sobre o texto dissertativo-argumentativo para que saibam expressar sua 

opiniões com consistência e coerência? Como fazer com que eles percebam a evolução de sua escrita, 

suas melhoras e seus acertos? Buscando os pressupostos da Linguística Textual, a professora planeja a 

sua prática de modo a explorar toda a complexidade do gênero em questão, suas características, 

objetivos, função, aspectos linguísticos apropriados ao gênero, bem como questões relativas ao 

desenvolvimento do pensamento crítico dos diversos posicionamentos sobre diferentes temas. Mas a 

única maneira de aprender a escrever é escrevendo. Por isso, este relato se inicia nessa sondagem e 

perguntas. Passa por um momento de preparação, em que a professora trabalha com os alunos sobre 

o que é argumento, recursos argumentativos, coerência e coesão, aspectos avaliados na redação do 

ENEM. E parte para um terceiro momento, os alunos escrevem: mas é só isso? Acabou? E de que serviu 

para os alunos? Um texto nunca acaba no ponto final. E, assim, descreve-se uma prática de escrita e 

reescrita, de avaliação e autoavaliação da escrita, em que os alunos têm a oportunidade de observar de 

perto suas fraquezas e potencialidades. O relato descreve uma experiência de ensino/aprendizagem de 

escrita que escapa ao "fazer para ganhar nota", mas considera a formação integral discursiva e crítica 

do aluno enquanto sujeito social, buscando prepará-lo para escrever e argumentar no mundo.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho é ao mesmo tempo que um relato de uma prática, uma reflexão para a prática de 

forma geral. É um modo de observar e pensar o ensino para além da sala de aula, mas para as 

possibilidades do professor de formar um sujeito crítico e independente. Dessa forma, não se vê o 

"escrever" como uma atividade isolada que se restringe a aula de Redação, mas se vê o "produzir 

discursos" como a única forma de ser no mundo. E é papel do professor ajudar o aluno a ser.  

 

REFERÊNCIAS: 

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Editora Ática, 

1996.   
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE 

DIFERENTES GERAÇÕES: CONTRIBUIÇÕES DISCURSIVAS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Mayara Corrêa Tavares  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Ernani Cesar de Freitas 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

A temática deste ensaio, intitulado A memória na construção da identidade de diferentes gerações: 

contribuições discursivas, é a memória transmitida de pai/avô para filho e neto e as implicações na 

construção de suas identidades no romance Diário da queda, de Michel Laub e seu objetivo é analisar a 

formação da identidade do narrador a partir da sua relação com o pai e o avô, considerando os relatos 

deste. Para isso, a fundamentação teórica concentra-se em Starobinski (1992), acerca da nostalgia, 

Maingueneau (2013), sobre o ethos discursivo, a imagem de si, e Bauman (1998), no que diz respeito às 

memórias e estudos advindos do holocausto. O romance possibilita diversas e distintas análises, dada a 

sua riqueza discursiva, filosófica e literária, e, conforme a abordagem aqui apresentada, verificou-se que 

as memórias transmitidas naquelas gerações possibilitaram ao narrador mudar seu destino sem renegar 

o legado dos acontecimentos perpassados ao longo dos anos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A partir do momento que nos comunicamos e interagimos, produzimos memórias que serão resgatadas 

em um momento oportuno. Elas estão associadas a outros dois conceitos: a saudade e a nostalgia, e 

embora pensemos em ambas com significados semelhantes há elementos que as distinguem. 

Ao externalizarmos essas experiências, que podem ter contribuído e impactado positiva ou 

negativamente a nossa vida, a imagem que produzimos de nós mesmos é feita por aquele que as ouve, 

o que caracteriza o ethos discursivo. Assim, este ensaio busca entrelaçar esses dois estudos, sobre a 

memória e a imagem de si no discurso, tendo como corpus para análise o romance Diário da queda , 

escrito por Michel Laub. 
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Estabelece-se como temática a memória transmitida de pai/avô para filho e neto e as implicações na 

construção de suas identidades, conforme o enredo da obra ficcional, e o objetivo é analisar a formação 

da identidade do narrador a partir da sua relação com o pai e o avô, considerando os relatos deste, que 

sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. 

A escolha pelo gênero literário para realizar tal abordagem justifica-se porque a “literatura é o grande 

arquivo da comunidade” e o romance selecionado, em particular, traz importantes reflexões filosóficas 

sobre como nos relacionamos uns com os outros e o impacto de sobreviver após uma atrocidade e os 

efeitos em diferentes gerações.  

Segundo Bauman (1998, p. 111), “sem a civilização moderna e suas conquistas mais fundamentais, não 

teria havido Holocausto”, nos apoiamos em seus escritos para traçar qual a imagem de si produzida pelo 

narrador, posto que o que o leitor tem acesso pela sua ótica do que aconteceu. Maingueneau (2013) 

apresenta as noções de ethos dito e ethos mostrado, aquele diz respeito ao que está manifestado no 

texto e este está para além do texto, as construções que o leitor realiza que transcendem a 

materialidade textual. Quanto ao ethos dito do narrador, é de um sujeito que é marcado por fatos 

nostálgicos que foram transmitidos de geração a geração e que dificultaram as relações afetivas entre 

pai/avô, filho/pai e neto/filho, aliados a acontecimentos que remetem ao holocausto/judaísmo, que 

marcou fortemente a vida do narrador. 

A nostalgia na qual Starobinski (1992) definiu como a irreversibilidade do tempo é adaptada na ficção 

para que as gerações futuras, embora não tenham como voltar ao passado para mudá-lo, possam ter 

outras reflexões e outros posicionamentos frente ao que acontecera. Ao final, foram aquelas memórias 

que contribuíram na construção da identidade do narrador para que ele vislumbrasse novas 

perspectivas diante de uma nova vida, o filho que iria nascer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao final compreendeu-se que as memórias transmitidas de pai/avô para filho e neto possibilitaram ao 

narrador, o neto, mudar seu destino sem renegar o legado dos acontecimentos perpassados ao longo 

dos anos, refletindo sobre a importância disso na sua formação e viabilidade em construir sua vida de 

outro modo. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAUMAN, Z. Modernidade e holocausto. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

LAUB, M. Diário da queda. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

STAROBINSKI, Jean. Il concetto di nostalgia. In: PRETE, Antonio. Nostalgia. Storia di un sentimento. 

Milano: Raffaello Cortina, 1992. p. 85-117. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(  x  ) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

A PAISAGEM EM ULYSSES: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA 

DA OBRA DE JAMES JOYCE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Michele Muliterno 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luís Francisco Fianco 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ulysses, de James Joyce, é uma das grandes obras primas da literatura mundial. Escrita no inicio do 

século XX, é um marco revolucionário na historia do romance como gênero. Joyce é um autor universal, 

que deve ser lido em qualquer época, em qualquer lugar. Sua incontestável genialidade ofereceu ao 

mundo obras como Ulysses e Finnegan’s wake, que podem ser relidas por uma vida inteira e sempre 

descobrir coisas novas a cada leitura.  

Essa tese se justifica pela importância de estudar a obra do autor e contribuir para sua fortuna critica 

pois Ulysses é um romance tão complexo que seus leitores sempre buscarão novas possibilidades de 

analise. O que o trabalho se propõe a apresentar é uma análise de Ulysses sob a perspectiva dos estudos 

de paisagem, de Michel Collot. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Para que tal análise seja feita, primeiramente, precisaremos discutir alguns pontos acerca de conceitos 

usados por Michel Collot sobre a questão da paisagem. A teoria da paisagem busca na fenomenologia 

uma maneira de perceber o mundo ao seu redor, fazendo parte dele e mantendo relações com esse 

mundo e com os outros que surgem nessa paisagem que é criada no momento em que um ponto de 

vista se envolve nela e passa a fazer parte de sua constituição. Para uma melhor compreensão 

recorreremos aos fenomenologistas Merleau-Ponty e Sartre e também à alguns conceitos encontrados 

na Estética da criação verbal e na Teoria do romance, de Bahktin para procurar identificar como se 

configuram as paisagens das três personagens que representam Joyce no Ulysses e como se dão as 

relações entre elas. Procuraremos identificar como Joyce se projeta na paisagem desses personagens e 

como configura a paisagem através dos olhos dele, e como estes personagens percebem a paisagem ao 

seu redor.  
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A paisagem é um espaço percebido, resultado da relação entre um local, um olhar e uma imagem. O 

que isso quer dizer? Quer dizer que cada sujeito possui seu próprio ponto de vista e, ao observar uma 

cena, a paisagem que ele vê é o resultado do que ela é, de como ele a percebe e de como a representa. 

As relações de sentido entre tais componentes são resultantes da interação entre o local, sua percepção 

e sua representação. Michel Collot entende a paisagem como um fenômeno que não é nem pura 

representação, nem uma simples presença, mas o produto do encontro entre o mundo e um ponto de 

vista. 

Ulysses é, basicamente, a historia de Leopold Bloom, atormentado pelo conhecimento de que sua 

esposa vai lhe trair naquela tarde, vaga pela cidade de Dublin procurando chegar em casa o mais tarde 

possível. Esse Leopold Bloom é quem leva o leitor por sua paisagem, mostrando esse dia em que a 

historia se passa como sua paisagem. Temos também Stephen Dedalus, que já é conhecido dos leitores 

de Joyce em Um retrato do artista quando jovem, também atormentado e também perambulando por 

Dublin, nos mostrando sua paisagem com cores diferentes das de Bloom. E, por último, em um único 

capítulo, temos a paisagem de Molly. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Joyce cria a paisagem em Ulysses inspirada pela paisagem da Odisseia, de Homero: Essas duas paisagens 

são parecidas, mas distorcidas nos elementos que as compõem. Para perceber as relações que 

constituem a paisagem é necessário identificar como estes elementos se constituem na perspectiva de 

cada personagem e como isso está relacionado com sua representação nessa paisagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

___ . Questões de literatura e de estética. São Paulo: Hucitec, 1990. 

COLLOT, Michel. Poética e Filosofia da Paisagem. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2013. 

HOMERO. Odisséia. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

JOYCE, James. Ulysses. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2012 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

SARTRE, Jean- Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Petrópolis: Vozes, 2016.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

  CONTO “LINDALINDA”, DE IRENE LISBOA: UMA ANÁLISE DA 

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Nara Dalagnõl Borcioni  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Patrícia da Silva Valério 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho objetiva analisar as relações dialógicas entre o conto “Lindalinda”, de Irene Lisboa, 

e as narrativas tradicionais de Charles Perrault (“A Bela Adormecida no bosque” e “Chapeuzinho 

Vermelho”), bem como verificar a construção da personagem feminina. Para tanto, acionaremos os 

postulados teóricos de Mikhail Bakhtin, especificamente, o conceito de dialogismo. Nesse sentido, 

nosso trabalho apresenta como tema a reflexão acerca da construção discursiva da narrativa de Irene 

Lisboa pelo viés da teoria bakhtiniana, justificando, assim, a inserção do trabalho nos estudos da análise 

do discurso. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A obra "13 Contarelos que Irene escreveu e ILDA ilustrou para a gente nova", escrita por Irene Lisboa, é 

composta por treze (13) contos, sendo “Lindalinda” uma das narrativas. O conto envolve e cativa o leitor 

da primeira à última construção. 

Nosso trabalho volta-se para a análise discursiva da construção do conto de Irene Lisboa, verificando as 

relações dialógicas e a construção da personagem feminina. Para tanto, acionaremos o conceito de 

dialogismo, proposto por Mikhail Bakhtin. Nessa perspectiva, relações dialógicas podem ser 

conceituadas como as diferentes vozes que permeiam a construção discursiva e geram sentido. Nas 

palavras de Bakhtin (2015, p.210), “o enfoque dialógico é possível a qualquer parte significativa do 

enunciado, inclusive a uma palavra isolada [...] se ouvimos nela a voz do outro”. 



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

6
2

 

Assim, examinando a narrativa de Irene Lisboa, verificamos que a construção discursiva pode acionar a 

voz dos contos tradicionais de Charles Perrault. Tal afirmação é construída a partir da análise das 

seguintes citações: “Era ela muito linda, clara, esbelta e juvenil” (LISBOA, 2013, p.35); “as fadas 

começaram a dar dons à princesa. A mais nova deu-lhe o dom de ser a mais bela do mundo” (PERRAULT, 

2012, p.26); “uma menininha de aldeia, a mais bonita que se podia ver” (PERRAULT, 2012, p.37). 

Observamos que a personagem feminina de Irene Lisboa é descrita como linda, assim como Bela 

Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. Ainda, examinamos que a projeção dos sentidos é mantida, visto 

que a apresentação das protagonistas ressalta a beleza feminina.  

A imagem do fuso, presente no conto “A Bela Adormecida no bosque”, de Charles Perrault, ressoa na 

narrativa de Irene Lisboa, porquanto Lindalinda dedica parte de seu tempo ao trabalho de fiar. Nesse 

sentido, observamos ressignificação dos sentidos acionados, pois a protagonista da escritora 

portuguesa utiliza o fuso e Bela Adormecida fere-se ao tocar na agulha (fuso). 

Ao examinar a construção da personagem, percebemos que a protagonista de Irene Lisboa é descrita 

como uma princesa bela, que se envolve com homem que “lhe pedia poisada” (LISBOA, 2013, p.36). O 

contato com o cavaleiro possibilita a transformação da protagonista, passando de menina à mulher. 

Inferimos que houve modificação da personagem a partir da leitura das seguintes construções: 

Lindalinda era “esbelta e juvenil” (LISBOA, 2013, p.35); “o cavaleiro devora as distancias com um alarido 

de guerra, sente-se vitorioso, enclavinha as mãos. Tem ali a presa, é sua...” (2013, p.39); “Já não é filha 

das fadas, já não é princesa” (2013, p.40). 

A afirmação de que inicialmente Lindalinda era princesa e após o passeio com o cavaleiro já não era 

mais, pode ser condição suficiente para inferir que houve relação entre a protagonista e o homem, por 

isso a transformação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise das relações dialógicas indicou que as vozes presentes nas narrativas tradicionais de Perrault 

ressoam no conto de Irene Lisboa, mantendo e rompendo os sentidos acionados. 

Ainda, o estudo da construção da personagem possibilita inferir que ela é inicialmente uma princesa 

jovem, inocente, bela. Porém, o envolvimento com o outro promove a transformação para mulher.  

 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução direta do russo, notas e prefácio de 

Paulo Bezerra. – 5.ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015.  

LISBOA, Irene. 13 contarelos que IRENE escreveu e ILDA Ilustrou para a gente nova. Lisboa, Livraria Sá 

da Costa, 2013. 

PERRAULT, Charles. Contos de Mamãe Gansa. Tradução de Ivone C. Benedetti. Porto Alegre, RS: L&PM, 

2012. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(    ) Resumo              (x) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 A LINGUAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA PARA UMA 

TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Patricia Marchesini.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Flávia Brochetto Ramos. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Caxias do Sul.  

 

INTRODUÇÃO: 

Frente ao presente contexto que estamos vivenciando, o mundo está exigindo de todos nós, 

educadores, reinvenção, inovação no que se refere ao ato de lecionar. Quando eu me imaginaria 

ministrando aulas on-line, tendo que deixar um pouco de lado o conceito de instituição escolar como 

um ambiente social, de troca de conhecimentos e de experiências, onde o convívio com os outros traz 

crescimento pessoal? Porém, está sendo necessário um ajuste na maneira de interação do professor 

com seus alunos. 

Ao se referir a ambiente social, Vygotsky (2000 apud ARAÚJO et al., 2009) aponta que é a interação 

entre as pessoas que proporciona o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Sob esse ponto 

de vista do autor, ao estar na sociedade e interagindo, aprimoram-se a organização do pensamento e a 

expressão da linguagem. A escola é o exemplo mais explícito de ambiente social.  

Nesse contexto, busca-se descrever a experiência de aulas on-line síncronas com uma turma do 1º ano 

do Ensino Fundamental. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Eu, como professora de 1º ano do Ensino Fundamental da rede privada da cidade de Nova Prata - RS, 

percebo, dia a dia, os impactos que a pandemia vem causando na educação, principalmente para os 

pequenos, os quais ainda necessitam de mediação para que as atividades sejam realizadas com sucesso.  

No método adotado pela instituição, minha turma de 1º ano iniciou aulas on-line a partir do mês de 

julho, 3 vezes na semana. A turma foi separada em 2 grupos para melhor desenvolvimento das 

atividades, pois, além de serem ativos, estando há todo esse tempo em casa, sentem a necessidade de 

falar, conversar, de contar. Araújo et al. (2009) citam que, para Bakhtin (1986), “[...] a linguagem sempre 
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é social; é através dela que o sujeito toma consciência de si próprio e tem uma dependência do outro”. 

Em meio a tudo isso, percebe-se o quanto as crianças sentem falta dessa interação de uns com os outros. 

A necessidade do social é sentida por todo ser humano, de estar em meio a outras pessoas. Conforme 

argumentam Araújo et al. (2009, p. 4), “[...] o social [é] um forte indicativo da formação humana.”  

Em cada uma das aulas on-line, são feitas atividades com explicações e ludicidade de forma que a 

aprendizagem também aconteça. Penso que muito tempo em frente à tela cansaria os pequenos, 

perdendo o gosto pela aula. Nessas aulas on-line, via "GoogleMeet", utilizam-se slides, arquivos de 

word, imagens e, até mesmo, um quadro branco adquirido por mim. O quadro branco é usado para 

apresentar corretamente o traçado de letras e números, como também resolução de operações.  

No documento em Word, criei uma tabela idêntica à “folha de caderno” para as crianças se localizarem 

melhor no seu próprio caderno, de modo a utilizá-lo corretamente, como: cuidar a margem, tamanho 

da letra, entre outros aspectos. 

Grande parte da turma já domina a leitura, mas é preciso considerar os que estão ainda no processo. 

Por tal fato, procuro sempre solicitar que alguma das crianças leia, mas observo o grau da dificuldade 

empregado. Um exemplo de atividade que estimula a leitura são frases misturando escrita com 

desenhos. As frases são projetadas em slides e a criança as lê, copia em seu caderno, trocando a imagem 

pelo seu nome correto.  

Ao finalizar o encontro on-line, as crianças têm tarefas para realizar com autonomia ou com a ajuda de 

familiares. Essas tarefas são explicadas anteriormente por mim ou, muitas vezes, os pais me chamam 

no aplicativo de WhattsApp ou Telegram, tirando as dúvidas que seguidamente surgem. Nesse 

momento de incertezas, é importante esse auxílio aos familiares, pois grande parte das tarefas precisa 

ser realizadas com a sua ajuda. Também, considerando o contexto da situação em que estamos 

passando, em que todos estão se reinventando, inclusive pais e crianças, o contato direto com a 

professora é necessário e, diversass vezes, importante para nada ser feito de forma equivocada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A modalidade adotada pela escola deixou-me muito satisfeita e sinto que retornei à profissão de 

professora alfabetizadora. Recebo recados com retornos positivos dos pais. Também, ao fim da aula on-

line, alguns alunos dizem: “Profe, amei tua aula, eu te amo”. Mesmo a distância, consegui manter o 

vínculo de afeto com as crianças, que precisa ser mantido ainda mais nesse período.  

 

REFERÊNCIAS: 

ARAÚJO, Isabela Rosália Lima de; VIEIRA, Adriana da Silva; CAVALCANTE, Maria Auxiliadora da Silva 

Cavalcante. Contribuições de Vygotsky e Bakhtin na linguagem: sentidos e significados. Debates em 

Educação, Maceió, v. 1, n. 2, p. 1-14, jul./dez. 2009. 

 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação. 

SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA  



 
 

  

P
ág

in
a 

3
0

6
5

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 LINGUÍSTICA E LITERATURA: ESTUDOS CONSTITUTIVOS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Paula Rios da Cunha  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Marlete Sandra Diedrich 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo/RS 

 

INTRODUÇÃO: 

Para além do que se imagine, os campos da Linguística e da Literatura não podem ser colocados lado a 

lado. Mas antes que se tirem conclusões precipitadas quanto a essa afirmação, explica-se que tal 

proposição cumpre-se verdadeira pelo simples fato de que ambas as áreas merecem não esse lugar 

frágil e segmentável de sequencialidade, mas o de constituição, ou seja, podem e devem ser analisadas 

como constitutivas, compreendendo-se uma como da parte da outra. Essencial apresenta-se, pois, a 

necessidade de trazer à luz tal questão. Visto que há uma certa resistência e dificuldade em atrelar-se 

naturalmente a Literatura à Linguística, fato que se deve, ao que parece, muito mais a causas de 

vanguardismo arraigado nas subáreas do que propriamente de incompreensões teóricas. Distanciando-

se de pretensões prepotentes, este estudo não visa elucidar completamente a situação, mas reafirmar 

o lugar de importância da discussão.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

A palavra língua define-se, para os fins deste estudo, como um sistema de signos valorativos que se 

opõem entre si, do qual a sociedade se utiliza e pelo qual se constitui. Relevante faz-se, a partir disso, 

observar seus desdobramentos no âmbito literário. Possível erro emerge, em princípio alicerçado nesse 

ponto, quando uma separação entre as áreas forçosamente ocorre.  Fato que não se sustenta quando 

se reflete a prática dos usos, pois de acordo com  VOLÓCHINOV (2019), o simples ato de escolher, 

selecionar, e organizar as palavras em uma construção poética, implica a utilização competente do 

sistema linguístico, movimentando ativamente as palavras/signos no sintagma e englobando nesse 

arranjo uma série de competências linguísticas e noções de valores que cada termo carrega para dada 

produção. Cumpre salientar, então, que toda a criação literária e poética não se isenta jamais de um 
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manejo da língua, que, além de tudo, concebe uma relação entre mente, corpo e sociedade. Para 

escrever (toma-se aqui por base a escrita literária e não somente a mera reprodução do código escrito), 

o ser humano  sempre trará, de alguma forma, as marcas de suas vivências externas - entenda-se sua 

experiência e sua assimilação ou impressões da vida social, mesmo quando se utiliza de elementos 

subjetivos e mecanismos internos. Mais precisamente, apanhará por base suas concepções ideológicas 

e valores e princípios morais, traços constituintes de seu caráter e impressões/visões de mundo. Dito 

isso, se a criação literária é indissociável da existência do social, e a língua apresenta-se senão para 

estabelecer a comunicação e a interação entre os indivíduos, sendo, além do mais, a "ferramenta" da 

qual faz uso o artífice literário, sobremaneira há meio coerente de verificar seus funcionamentos do que 

não atribuindo-se à linguística, um lugar de pertencimento no âmbito dessa análise.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Perante ao exposto, cabe salientar que a discussão sobre as fronteiras entre a linguística e a literatura 

tem fôlego para ser explorada sob um olhar mais sociológico. Pois a questão se esclarece em maior grau, 

quando se toma por base tal perspectiva que, apesar de ampliar tais noções, não lhes diminui o caráter 

específico, pelo contrário, fomenta as especificidades no sentido de aproximar as áreas e reparar 

possíveis distorções no que tange à abordagem da língua no fazer literário.     

 

REFERÊNCIAS: 

 Sobre as fronteiras entre a poética e a linguística (1930). In: ____. A palavra na vida e a palavra na 

poesia. Ensaios, artigos, resenhas e poemas. Organização, tradução, ensaio introdutório e notas de 

Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 183-233. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

AUTOR PRINCIPAL: Renata Andreolla  

COAUTORES: Neuzer Helena Munhoz Bavaresco 

ORIENTADOR: Fabiane Verardi. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 

 

INTRODUÇÃO: 

O artigo tem como objetivo propor uma reflexão inicial sobre como é o papel da escola, através de 

documentos oficiais, na formação leitora e crítica dos alunos, visto que muitos trabalham com a 

literatura apenas como pro-forma gramatical, esquecendo que a atividade leitora é um jogo em que o 

não-dito e a construção do sujeito são primordiais para a criticidade do sujeito. Essa pesquisa então, se 

baseia nos pressupostos teóricos de LAROSSA (2011) sobre a experiência de leitura, PETIT (2009; 2013) 

no que se refere ao compartilhamento de leituras e conhecimentos, ISER (1999; 2002) sobre o texto em 

jogo e o jogo do texto e ECO (1993) ao abordar o leitor modelo.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A Literatura é considerada um bem cultural que contribui para o desenvolvimento de aspectos 

cognitivos e linguísticos, favorecendo o conhecimento de diversos saberes e de desenvolvimento da 

imaginação. Jorge Larrosa (2011, p.12) defende que “pensar a leitura como formação implica pensá-la 

como uma atividade que tem a ver com a subjetividade do leitor: não só com o que o leitor sabe, mas, 

com o que ele é”. Assim, conforme o teórico catalão, a leitura constitui quem somos, formando, (-nos, 

de) formando e (trans) formando. 

Nessa perspectiva, a presença da literatura em sala de aula é imprescindível como formadora de leitores 

e de cidadãos críticos. A literatura, segundo Candido (2011), tem sido um instrumento poderoso de 

educação e instrução, além de ser um direito do ser humano. É uma manifestação constitutiva do 

sujeito, pois inventa e reinventa um novo mundo, com diferentes tempos e espaços, mostrando o que 

somos, além de que ela incentiva os leitores, a desejar e expressar um universo por nós mesmos. E é a 
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partir dessa construção que as ideias se corporificam, que o sujeito-leitor tem a possibilidade de uma 

melhor compreensão e interpretação da sua própria vida e da vida dos outros. 

Em suas formas escritas, a literatura é a ligação para que se possa organizar os pensamentos e repensar 

o mundo em que se vive por meio da linguagem. Ela possibilita ao sujeito ir além dos limites de tempo 

e de espaço, sendo criador de sua própria linguagem diante do leitor. Essas práticas não se atribuem, 

apenas, à capacidade de decifração, nem ao menos ao uso da língua em funcionalidade. O foco aqui 

estabelecido é o letramento alcançado por meio de textos literários, que, ao abordar diferentes valores 

da linguagem escrita em seus meios sociais, contribui para o domínio dessas práticas. 

A leitura vai muito além de decifrar ou decodificar palavras. É preciso que essas palavras não sejam 

evasivas, sem significação, mas que tenham sentidos diversos, por meio da compreensão de quem as 

lê. Dessa forma, entende-se que a leitura significa atividade e, também, ação. E, essa ação pode ser 

percebida desde a questão do letramento – pois quem não decodifica o texto não o acessa, até a 

questão das práticas leitoras ou das atividades e propostas de leitura, afinal, as práticas estão 

diretamente relacionadas com as competências leitoras dos sujeitos. 

Por isso, é importante lembrar que um texto não fala por si só. A construção dos sentidos depende da 

ação do leitor e do papel do mediador. É necessário pensar no modo como ocorrem as escolhas dos 

textos e quais são os objetivos do ensino de literatura nas escolas, a fim de que haja uma construção 

literária de sentidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A leitura é uma experiência, que ela forma e transforma o leitor porque este é um sujeito que está 

exposto, vulnerável e aberto para a sua própria transformação, seja de ideias, palavras, sentimentos. 

Dessa forma, o leitor apenas é experimentado pela obra, pelo seu jogo, quando acontece uma ligação, 

quando se entrega aos devaneios, a imaginação, a sua própria criação da história, quando o leitor muda 

e muda o mundo, quando ele se torna protagonista, quando torna-se autor do seu conhecimento. 

 

REFERÊNCIAS: 

CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: Vários escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011. 

p. 171 – 193. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2ª. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

ECO, Umberto. Lector in Fabula, a cooperação interpretativa nos textos narrativos. Trad. Attílio Cancian. 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1993. 

ISER, Wolfgang. O ato da leitura – volume 1. São Paulo: Editora 34, 1999.  

LARROSA, Jorge. Experiência e alteridade em educação. Revista Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v.19, 

n2, p.04-27, jul./dez. 2011.  
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PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Tradução de Celina Olga de Souza. 2. ed. 

São Paulo: Editora 34, 2009.    
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

 VIVA! A VIDA É FESTA: ANÁLISE SEMIÓTICA DO FILME 

ATRAVÉS DO PERCURSO GERATIVO DO SENTIDO E DA 

SEMISSIMBOLOGIA  

 

AUTOR PRINCIPAL: Renata Andreolla  

COAUTORES: Neuzer Helena Munhoz Bavaresco 

ORIENTADOR:       

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Um texto nasce da união de um plano de conteúdo com um plano de expressão. Dessa forma, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar semanticamente os níveis narrativo, discurso e fundamental do 

longa-metragem Viva! A vida é uma festa (2018) bem como Objetivou-se no presente trabalho a análise 

semiótica do filme Viva! A vida é uma festa, bem como averiguar seus aspectos sincréticos a partir das 

categorias cromáticas, topológicas e eidéticas. Como arcabouço teórico o artigo se baseia nos estudos 

sobre semissimbolismo de Pietroforte (2007; 2012) e em Barros (1990) e Fiorin (1997; 2003; 2007), 

sobre o percurso gerativo do sentido. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a descritiva. Os 

resultados mostram que a aplicação da semiótica francesa em um corpus midiático é profícua e 

contribui para os semanticistas reiterarem a relevância do modelo semiótico proposto por Greimas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Entender o fenômeno da linguagem e, consequentemente, da língua foi, durante muito tempo, uma 

das principais aspirações do homem, desde a Grécia Antiga, no século V a. C, quando houve, de fato, 

uma especulação racional sobre a linguagem. Porém, somente com o desenvolvimento da linguística, a 

partir dos ensinamentos de Saussure, que os estudos da linguagem passaram a ser vistos como ciência, 

tendo como objeto de estudo a língua. A linguística, durante muito tempo, pautou seus estudos apenas 
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na dimensão da frase, deixando de lado aspectos referentes ao uso linguístico e às relações com o 

contexto social e histórico dos sujeitos. 

Dentre as diversas teorias do texto, destaca-se a Semiótica greimasiana – ou francesa -, que tem por 

objeto de estudo a produção e a interpretação dos discursos manifestados em textos verbais, não-

verbais e sincréticos, buscando interpretar o que eles dizem e como fazem para dizer o que dizem. Desse 

modo, o objetivo deste trabalho é analisar percurso gerativo de sentido o filme Viva! A vida é uma festa, 

através dos níveis fundamental, com suas oposições semânticas, o nível narrativo com seus objetos 

modais e de valor; e o nível discursivo, através de temas e figuras que colaboram para a interpretação 

de um texto no plano de conteúdo. Para isso, o estudo se baseou nas pesquisas de Barros (1990) e Fiorin 

(1997; 2003; 2007). 

Além da análise no plano de conteúdo, o trabalho procurou investigar, nas imagens do filme, o plano 

de expressão, através da semiótica visual e do semissimbolismo, que dividido em três categorias: a 

cromática (cores), topológica (espaços) e eidética (formas) com o suporte teórico de Pietroforte (2007, 

2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a teoria é vasta e os elementos presentes no longa-metragem poderia ser investigados 

profundamente, visto que Viva! Aborda inúmeros elementos semióticos que, poderiam e devem, ser 

trabalhados em sala de aula, despertando uma maior compreensão e interpretação dos textos 

sincréticos por parte dos alunos. 

 

REFERÊNCIAS: 

BARROS, Diana L.P. de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 1990. 

FIORIN, José Luiz. Elementos da análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1997. 

FIORIN, José Luiz.  SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. Editora Ática, 4.ed. São 
Paulo, 2003 

______, José Luiz.  SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Análise do Texto Visual: a construção da imagem. São Paulo: Contexto, 
2007. 

______, Antonio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

VIVA! A VIDA É UMA FESTA. Direção: Lee Unkrich. Produção: John Lasseter. EUA. Walt Disney Animation 
Studios/ Pixar Animation Studios, 2018.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(x) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O HOMEM, A CULTURA E O EMOJI: A SUBJETIVIDADE NAS 

RELAÇÕES EM SOCIEDADE 

 

AUTOR PRINCIPAL: Roberta Costella  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudia Toldo 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao assumirmos a ideia da necessidade primitiva do homem em transmitir pensamentos por meio de 

elementos gráficos, apresentamos os emojis como forma contemporânea de expressão, caracteres 

enunciativos, que se caracterizam como mais do que simples representações de ações comunicativas, 

pois envolvem questões sociais e culturais como qualquer sistema semiótico. E, a partir dessa 

necessidade sociocultural, o sujeito coloca-se como produtor do seu discurso, imprimindo um valor 

cultural à língua, visto que “Nenhuma língua é separável de uma função cultural. Não há aparelho de 

expressão tal que se possa imaginar que um ser humano seja capaz de inventá-la sozinho (BENVENISTE, 

2006, p. 23-24). O objetivo do estudo é elucidar que o uso dos emojis constitui um espaço comunicativo 

em que os sujeitos tornam-se protagonistas do seu dizer, em um determinado tempo e espaço, ao 

realizar uma produção discursiva, imprimindo sua subjetividade/intersubjetividade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

A linguagem está em permanente processo de mudança e se adapta às complexidades de relação dos 

vários agentes envolvidos na produção de sentidos e às restrições inseridas nas tecnologias que 

permeiam essa prática discursiva: “A linguagem é para o homem um meio, na verdade, o único meio de 

atingir o outro homem, de lhe transmitir e de receber dele uma mensagem.” (BENVENISTE, 2006, p. 93).  

A língua é o instrumento de comunicação por excelência, porque se encontra investida de 

“propriedades semânticas e, porque ela funciona como uma máquina de produzir sentidos” 

(BENVENISTE, 2006, p. 99); porém, às vezes, para transmitir mais sentidos de forma mais econômica, 
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em determinados contextos de interação, é crescente o uso dos emojis quando um locutor se apropria 

da língua, a fim de exercitar sua capacidade de comunicação. Porém, apesar da economia, ao mesmo 

tempo, esses signos fazem “emergir sentidos acrescidos de muitos outros significados, especialmente, 

de emoções” (PAIVA, 2016, p. 396), as quais emergem de um sujeito em uma relação intersubjetiva, no 

seio de uma cultura. 

Ao falar em língua e sociedade, podemos falar em cultura, já que há uma relação mútua entre elas, uma 

vez que a língua é o “interpretante da sociedade” e “contém a sociedade” (BENVENISTE, /2006, p. 97). 

Assim, cultura e língua são expostas no mesmo patamar, no mesmo nível quando tratamos de 

significação: “[...] para Benveniste, a natureza do homem é a cultura, é ali que ele nasce e é nela que 

vive e é humano” (FLORES; SEVERO, 2015). Se é nela que vive e é humano, é nela que encontramos 

vários sistemas comunicativos, novas modalidades de comunicação. E os emojis, isoladamente, ou em 

combinação, podem gerar significados. Mas, como toda linguagem, seu uso sofre limitações 

contextuais. Paiva (2006) esclarece que, assim como as palavras, dentro de uma mesma cultura, os 

emojis podem ter variações sutis de significados. O que pode, muitas vezes, gerar uma compreensão 

equivocada da mensagem. 

 Não existe a manifestação de um signo por um sujeito sem que nela se expresse, por meio da língua, a 

sua natureza e a sua cultura, já que “o homem não nasce na natureza, mas na cultura” (BENVENISTE, 

2005, p. 23). Todas as experiências (atuais ou passadas) servem de modelo (ou não) para novas 

possibilidades enunciativas com a criação de emojis para as mais diversas representações sociais, com 

a interpretância da língua. Exemplo pertinente de criação de um “novo” emoji é o que representa o 

momento de pandemia desencadeado pelo COVID-19: caretas usando máscaras. 

Benveniste (2005) propõe uma ideia de linguagem que coloca o indivíduo na posição de sujeito, pois “é 

na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (BENVENISTE, 2005, p. 

286). Assim, o lugar no qual o indivíduo constitui-se como sujeito e como falante é a linguagem e o uso 

que faz dela com maior ou menor subjetividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Um enunciador faz escolhas, deixa marcas, produz efeitos de sentido, que revelam seus propósitos para 

com o seu enunciatário. A Teoria da Enunciação reflete sobre a representação do sujeito na língua, pois 

toda língua é intersubjetiva. Assim, quando um eu e um tu estabelecem uma relação intersubjetiva, ou 

seja, quando o tu constrói sentido na relação com o eu, a escolha do emoji é sempre subjetiva: ambos 

criam uma relação de troca, constituem-se mutuamente e são constituído pela língua. 
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BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral I. Trad. Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri. 5. 
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 BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral II. 2. ed. Tradução Eduardo Guimarães et al. 

Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 2006.  
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

UM "PRIMERO SUENO": SER E PERMANECER MULHER 

ATRAVÉS DOS SÉCULOS. 

 

AUTOR PRINCIPAL: Sabrine Amalia Antunes Schneider  

COAUTORES: . 

ORIENTADOR: Fabiane Verardi 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 

 

INTRODUÇÃO: 

Muitas mulheres tiveram que lutar pelo acesso ao conhecimento, pois esse lhes era proibido. Ainda há 

muito a ser enfrentado quanto a jurisdição e ética do empoderamento feminino. Pela luta constante 

contra o patriarcado, nos fascinamos ao conhecer mulheres que lutaram por nós, indireta ou 

diretamente, e que depois de mortas tiveram reconhecimento. Que não façamos hoje a imprudência 

de fechar os olhos para as mulheres de nosso tempo. Essas potências que antecederam-nos foram, por 

vezes, ridicularizadas, proibidas, queimadas, forçadas a coisas inimagináveis, e não abriram mão de 

serem força, de iluminarem os séculos, de transformarem a história, de guerrear. Ainda assim, fortaleza 

contra o patriarcado, mostraram que a luta é incessante, a luta é válida, mesmo com os rastros de dor 

deixados como memória. Para uma mulher escrever e ler, sua salvação e permissão estariam na religião; 

alguém abriria mão de sua liberdade para poder ter acesso aos livros? Torna-se a admirar Sor 

Juana.      

 

DESENVOLVIMENTO: 

“MEU ÚNICO PECADO FOI SER MULHER EM UM MUNDO DE HOMENS.”  

Sor Juana Inés de La Cruz, antes de sua vida religiosa, teve papel fundamental na corte do México, seu 

país de origem, realizando atividades do sexo feminino, domesticando-se, porém carregando em si as 

ambições do saber. Por sua inteligência, poemas foram encomendados e, por isso, a vice-rainha Leonor 

Carreto admira-se com a menina e a faz sua amiga e confidente. Pelz amizade, Juana Inés de Asbaje teve 
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acesso ao mundo literário, que ansiava pela leitura dos textos proibidos, leituras banalizadas pela 

Inquisição Espanhola. Ao que passava a conhecer, refletia sobre a doutrina imposta pela Igreja, em que 

novas configurações do mundo e da fé poderiam ser postas à prova. Sua ambição pelo conhecimento 

poderia ser exercida com liberdade se adentrasse na vida religiosa, pois às freiras era permitido a escrita 

e a leitura, aos quais, agora, Sor Juana Inés de La Cruz carregava em seus braços, entre suas atividades 

eclesiásticas e a devoção à Deus. Na vida monástica, abdica de uma “liberdade controlada” para usufruir 

dos saberes que teria em mãos, da liberdade de prover seus escritos. Mesmo assim, não negava sua 

propensão ao intelectual ao escrever poesias e peças de teatro. 

Em sua dissertação de Mestrado, Simone Rebello Rocha Mangueira apresenta Sor Juana a frente de seu 

tempo e a caracteriza em campos diferentes da atuação da mulher: “Como ser humano exigiu seu 

direito à educação e aos trabalhos intelectuais; como poeta estabeleceu sua liberdade para expressar 

sua sensibilidade; como freira declarou sua capacidade de mulher pensante para estudar teologia e 

fazer sua religiosidade compatível com uma vida criativa [...]”. (2014, p. 63) A freira poetisa era 

visionária, mas somente conseguiu visualizar e refletir graças ao conhecimento que lhe caía em mãos, 

graças à sua incessante busca por sabedoria. 

A aproximação de Sor Juana com outra vice-rainha, María Luiza, gerou controversas sobre o 

relacionamento entre as duas, pois a poetisa a chamava em seus versos de Lysi, e um de seus poemas 

intitula-se Divina Lisi. Tal suposição foi o foco narrativo da série Juana Inés, pelo streaming Netflix. Pela 

série, ambas tinham um sentimento puro e sincero diante a intelectualidade que ambas possuíam. Tal 

série foca no sentimento entre Sor Juana e a vice-rainha, que levou a marquesa a publicar os escritos 

na Espanha em três volumes de grande notoriedade.  

Não obstante para a confirmação da relação entre a poetisa e a vica-rainha, os arquivos pessoais de Sor 

Juana se perderam, ou ela perdeu-os de si. A série retrata que tais cartas poderiam levar ambas à 

julgamento, acabando com outros amores existentes para as amantes, como a família da Marquesa, e 

também o acesso aos escritos e leituras de Sor Juana. Assim, ela abre mão de suas recordações, 

sentimentos, juras e injúrias ao poderio e se designa como “La peor de todas”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Juana Inés firmou-se como mulher e freira. Seguramente, pôs-se a prova quando defrontada; manteve 

seu maior propósito escondido, porém nunca extinguido. A nós, mulheres, suportar as proibições, as 

negações e os bastidores da glória patriarcal não é mais possível, saindo das sombras e nos fazendo 

ouvir, sem retornarmos às fogueiras e silenciar nossa canção de guerra. Nossas ancestrais choram. Pelo 

o que está por vir por outros gritos. Afinal, , sempre seremos filhas de Eva e netas das bruxas. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

AMPLIANDO A ATUAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DO GÊNERO 

TEXTUAL JURÍDICO: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOÇÕES DE DIREITO E DA 

PRÁTICA DESTE GÊNERO TEXTUAL, COM ÊNFASE NO HABEAS 

CORPUS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Scheila Verônica de Azevedo Comunello  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Luciane Sturm 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

 

INTRODUÇÃO: 

Embora a atividade jurisdicional seja exclusiva do advogado, algumas ações, como o habeas corpus (HC), 

podem ser pleiteadas por todos, ampliando as possibilidades do exercício da cidadania. O HC, 

caracterizado como gênero textual jurídico, representa a garantia de um dos bens mais valiosos 

previstos na Lei Maior, qual seja, a liberdade de ir e vir.  Por esta razão, é acessível a qualquer do povo, 

não apenas ao advogado ou defensor constituído. Não obstante a lei assegure que o HC é um 

instrumento livre de formalidades, algum conhecimento de Direito e de gênero textual jurídico é 

essencial para que o leigo tenha condições de redigi-lo de maneira que contenha todas as informações 

e argumentos necessários para o convencimento da autoridade judiciária e, consequentemente, seja 

admitido. Diante disso, este trabalho tem como objetivo refletir e argumentar a favor da inclusão de 

noções de Direito e do gênero textual jurídico, mais especificamente do HC, no currículo do Ensino 

Médio. 
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DESENVOLVIMENTO: 

A comunicação é inerente à condição humana. Para se comunicar, o homem desenvolveu o gênero 

textual, que se caracteriza como espécie de texto que segue um estilo específico para determinados 

conteúdos com características em comum. Bakhtin (2011) ressaltou que devemos incluir desde as 

breves réplicas do diálogo do cotidiano às variadas formas de manifestações científicas a todos os 

gêneros literários. Um exemplo é  a linguagem jurídica, um estilo eivado de tantas particularidades que 

se faz necessário ao operador do Direito o domínio das teorias da interpretatividade. Embora pareça 

ser um texto próprio de uma determinada profissão, algumas espécies de gêneros textuais jurídicos são 

do interesse de toda a população, todavia, o acesso ao seu conhecimento não é compartilhado. Por isso, 

resta essencial esclarecer e alertar o leigo nas questões jurídicas sobre alguns dos seus direitos 

fundamentais, como o direito à ação de habeas corpus sem a obrigatoriedade de advogado. De que 

adianta o Estado garantir um direito sem oferecer as ferramentas para sua execução? Defende-se, 

portanto, que os conteúdos jurídicos necessários para que o cidadão aprenda noções jurídicas e como 

aplicá-la, a partir da prática de gênero textual jurídico, em especial o habeas corpus, sejam incluídas na 

base curricular do Ensino Médio. O habeas corpus é ação constitucional de caráter penal, isenta de 

custas, sem exigência de advogado para ter validade e que objetiva evitar ou cessar violência ou ameaça 

na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Importante enfatizar que o ajuizamento 

da ação de habeas corpus não é privilégio apenas dos advogados, mas de toda e qualquer pessoa, 

incluindo crianças, idosos interditados, doentes mentais e analfabetos, sem acompanhamento dos 

responsáveis legais. O acesso ao conhecimento jurídico tem relevante significado para o cidadão, pois 

contribui para o exercício da cidadania, na medida em que, recebendo instruções adequadas, as pessoas 

estarão mais bem preparadas para lidar com situações rotineiras que requeiram noções de Direito, visto 

ser inquestionável que tais demandas fazem parte da vida de todos. O respectivo trabalho trata-se de 

uma pesquisa científica, pois é a realização de um estudo planejado com a finalidade de descobrir 

respostas para as questões apontadas, mediante a aplicação do método científico. Do ponto de vista do 

procedimento técnico, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, posto que recorre, como 

referencial teórico, de material já publicado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, apenas conceitos teóricos sobre o assunto, a fim de embasar o 

raciocínio, tendo como modo de análise o indutivo. Tendo em vista o material teórico levantado, 

concluiu-se que a inclusão do gênero textual jurídico no Ensino Médio seja essencialna construção da 

cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esta pesquisa de caráter multidisciplinar objetivou demonstrar ser fundamental para o exercício da 

cidadania, a inclusão do ensino de noções jurídicas e gênero textual habeas corpus na base curricular 

do ensino médio.  O raciocínio desenvolvido comprovou que apesar de dispensar advogado e de ser 

livre de formalidades, algumas informações são essenciais para a confecção desta peça processual e 

elas precisam ser repassadas para todos. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

O "EU", O "TU" E OS VERBOS, NO GÊNERO CARTA: ÍNDICES 

ENCURTADORES DE ESPAÇOS-FÍSICO E TEMPORAIS 

 

AUTOR PRINCIPAL: Wilian Dal' Ponte.  

COAUTORES:       

ORIENTADOR: Claudia Stumpf Toldo Oudeste. 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo - UPF. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Teoria da Enunciação de Émile Benveniste possibilita que seus conceitos sejam aplicados no estudo e 

em análises de diferentes gêneros textuais. Este trabalho objetiva, de modo geral, demonstrar que os 

pronomes “eu” e “tu”, e também os verbos, são elementos encurtadores de distâncias físico-espaciais 

no processo de trocas enunciativas realizadas pela imperatriz Leopoldina. A categoria de pessoa, 

expressa por “eu” e “tu”, e pelos verbos, atua como elo de reaproximação entre Leopoldina e a corte 

dos Habsburgo-Lorena. A fim de realizar essa tarefa, mobilizaremos conceitos integrantes das obras 

Problemas de lingüística geral I (2005) e Problemas de lingüística geral II (2006), ambas de Benveniste, 

enriquecidos pelo pensamento de estudiosos da teoria do autor. Em uma carta leopoldinense, os 

pronomes “eu” e “tu”, além dos verbos, produzirão, logo, diferentes efeitos de sentido. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Esta atividade científica se apresenta como contribuinte tanto à Linguística quanto à Teoria da 

Enunciação, visto que realizará a intersecção entre as Ciências da Linguagem e a História, clarificando 

aspectos de natureza teórica (linguística) e, ao mesmo tempo, de cunho histórico. Ela trará 

contribuições, pois atuará como alternativa de complementação de alguns conceitos teóricos inerentes 

à enunciação benvenistiana. 

Estruturas linguísticas como os pronomes (o “eu” e o “tu”, especificamente) e os verbos servirão como 

elementos representativos de questões teóricas que se encontram ainda pouco claras. 
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Importante é fazer referência ao corpus que embasa este trabalho. A obra intitulada D. Leopoldina, 

Cartas de uma imperatriz, publicada, no ano de 2006, pela editora Estação Liberdade, contém o texto 

(pertencente ao gênero carta) que será estudado ao longo do processo de investigação.  

A carta leopoldinense que analisaremos foi escrita e enviada a Maria Luísa, estando, ela e Leopoldina, 

em diferentes espaços-físico temporais. 

Na análise enunciativa e interpretação dos dados serão utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

1° Selecionar uma carta escrita pela imperatriz Leopoldina, do momento histórico no qual ela se 

encontra na Europa. Isso será feito com o intuito de ilustrar um contexto histórico que influenciou a 

escrita leopoldinense. 

Em seguida, na enunciação leopoldinense serão examinados: 

2° Marcas enunciativas referentes ao “eu”, a fim de mostrar que elas são elementos encurtadores de 

distâncias físico-espaciais no processo de trocas enunciativas realizadas pela imperatriz Leopoldina. 

3° Índices inerentes ao “tu”, revelando que eles são traços linguístico-enunciativos redutores do espaço 

e do tempo existentes entre diferentes enunciadores inseridos no âmbito da enunciação. 

4° Verbos (dos tempos passado, presente e futuro) correspondentes tanto ao “eu” quanto ao “tu”, 

demonstrando que eles têm a capacidade de materializar o outro, mesmo que tal fato não ocorra 

presencialmente, em situações de interação enunciativa. 

Resta, depois disso, a execução de mais dois mecanismos: 

5° Realizar a análise dos dados colhidos. 

6° Estabelecer a conclusão. 

Na perspectiva da enunciação benvenistiana, exige-se que recursos tanto teóricos quanto técnicos 

sejam considerados. Para cada área científica, dispositivos de análise são aplicados, atendendo às 

exigências da amostra a ser verificada. Logo, consideraremos essa padronização, a qual se desenvolverá 

a partir de critérios de organização previamente definidos no âmbito do aparato teórico-metodológico 

ilustrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Há, definitivamente, uma dupla faceta que integra a carta de Leopoldina a Maria Luísa: a 

impossibilidade de falar tudo ao interlocutor e, também, o impedimento de calar por completo. Na 

alternância entre a privacidade e a revelação, Leopoldina conseguiu, através da escrita da carta, 

materializar a dualidade “solidão versus aproximação”. 
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Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 

(X) Resumo              (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 

POR UMA FORMAÇÃO DOCENTE AMPLIADA: INTERFACES 

ENTRE CAPITAL CULTURAL E EDUCAÇÃO 

 

AUTOR PRINCIPAL: Simone Zanatta Guerra* 

COAUTORES: Felipe de Almeida Silveira 

ORIENTADOR: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani e Telmo Marcon 

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 

*Bolsista CAPES 

 

INTRODUÇÃO: 

Muito se fala sobre a importância da formação continuada e da implantação de políticas de valorização 

e consolidação dos processos formativos aos professores. As nuances aparecem quando passamos a 

discutir as concepções envolvidas nesses processos de formação. Entra-se, aí, em uma arena política 

que envolve diversos tensionamentos, através da disputa entre diferentes narrativas e interesses que 

buscam influenciar e pautar as práticas pedagógicas e educacionais. É então que devemos nos 

perguntar: Qual formação defendemos? Como fazer frente aos interesses anacrônicos e conservadores 

que adentram as políticas educacionais? 

É nesse sentido que esta escrita busca problematizar a formação continuada de docentes, 

reconhecendo a necessidade de que essa seja ampliada e contemple as relações político-sociais e as 

questões relacionadas ao capital cultural, inclusive como forma de resistência aos processos de 

precarização docente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

É sabido, quiça seja consenso, a importância da formação continuada de docentes. Mas se percebe que 

em diversos contextos essa ocorre de forma meramente técnica, voltada à ação mercadológica do 

consumo quantitativo de cursos, sem construir espaços para a reflexão crítica. Cria-se, assim, um 

mercado na esfera educacional, não articulado com o cotidiano docente. É preciso a ampliação de 

olhares. A realidade tem nos mostrado ser necessária e urgente uma nova concepção de formação: 

ampliada e humanizada. 
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Nesse sentido, Jessé Souza (2016) debate sobre a identidade do Brasil, que se estrutura de modo a 

invisibilizar os processos pelos quais as diferenças de classe se perpetuam e a gerar a penalização dos 

sujeitos mais vulneráveis. Desvelando os processos pelos quais se estabelecem as relações sociais entre 

as diferentes classes e tomando o conceito de "capital cultural" desenvolvido por Bourdieu, Souza 

aponta que os traços de classe são adquiridos desde a mais tenra infância, a partir das interações sociais. 

Assim, o desenvolvimento de determinadas capacidades, como autocontrole, disciplina, concentração, 

responsabilidade moral para com os estudos, entre outras, não está ao alcance de uma parcela 

gigantesca de pessoas pelo simples fato de que suas famílias também não foram inicializadas nesses 

ritos. É como um círculo perverso que vai se retroalimentando, e no qual somente as classes que tiveram 

acesso a uma criação na qual foram nutridas com afeto, confiança, amor ao conhecimento – e, claro, 

protegidas da violência e tendo suas necessidades básicas supridas – são capazes de desenvolver as 

condições necessárias para uma trajetória considerada socialmente vitoriosa. 

Souza (2016) demonstra o modo como a vulnerabilidade extrema desumaniza, corrói o bem-estar, 

naturaliza violências e condenas a “ralé” a uma existência de privação material e de miséria afetiva. Por 

isso, é preciso deixar para trás a ideia de meritocracia e formar docentes comprometidos eticamente 

com a reflexão crítica, com vistas à ruptura desse ciclo excludente. 

Essa discussão também se articula com a dimensão da precarização do trabalho docente. A formação 

docente ampliada atua como uma possibilidade de enfrentamento desta. Além disso, a compreensão 

do capital cultural pode atuar no estabelecimento de uma nova relação entre estudantes e docentes, 

perpassando a reflexão sobre a conjuntura mais ampla em que vivem e desmistificando as avaliações 

em larga escala, que servem como atestados de uma suposta falência do sistema escolar público e algoz 

da credibilidade dos professores, justamente por não levar em conta as questões socioeconômicas, 

fazendo-os carregar sozinhos o pesado fardo do fracasso da educação. 

Assim, a intrusão deste debate na formação é uma dupla libertação: dos professores, ao repartir com o 

Estado a responsabilidade pelo déficit educacional; e dos alunos, na medida em que joga um facho de 

luz acerca da importância das condições mínimas de equidade e de proteção social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Resta-nos muitas questões, entre elas: Seria a escola capaz de preencher essa lacuna do capital cultural? 

De quê forma? Nessa escrita se coloca a formação docente ampliada, englobando a discussão sobre 

capital cultural, como uma estratégia inicial desse que é um longo e desafiador percurso. 

Concomitantemente, cabe às políticas educacionias acolher os alunos em suas singularidades, de modo 

que a escola, não sendo neutra, não se perpetue como um espaço de manutenção e reprodução das 

desigualdades. 
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